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 ةحفص

 ىزارلا رخفلا نم نوثالثلا ءزجلا تس روف /

 نذؤي الو نوقطنيال موي اذه ىلاعت هلوق فب4 | نيرخألاوبعبنت مث نيلوأآلاكلبنملأ ىلاءتهلوق ١
 ذئموي ليو نيمرجملاب لعفن كلذك
 1 نيب ذكتلل

 ْ ى هاناعق نيم عاف نك مكفاخن ملأ ١

 اندقف مولعم ردق ىلإ نيكم رارق

 نيب ذ.كسلل ذئموي لد ونورداقلا عرف

 ءايحأ | |ءافك ضرإلا "لمحت ملأ 000

 تاعاشبرفا هراوبفاتلفجو اع وقأو
 | براك زف ايو اظفوأو
 3 نو دك متتك ام ىلإ اوقلطنا 4 ١ ١

 بعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوةلطنإ

 امنإ بهللا نم ىنغي الو ليلظ ال
 رفص ةلامج#ن "اك رصقل اكر رشي ىمرت

 1/4 نيبذكبلل ذكموي ليو

 4 تس رهفلا 2 2

2 
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 نييذيكملل ذثئموي لبو نورذتعيف
 نيلوآلاو مك انمج لصفلا موي اذه
 ليو نوديكف ديك مك ناك نإف
 لالظى نقلا نإ نيبذكملل دموي

 اولك نوي امةكوفو نويغو
 انإ نولمع] منك اع ا 20

 ذئموي ليو نينس#لا ىرجين كلذك
 نيدكملا

 نوم رجب منإ اليلق اوعتمو اراك
 مهل يق اذإ و نب ذككملا دّمموي ليو

 ذئموي ليو نوعكرب ال اوعكرا
 نبي دكا
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 نوئمؤب هددل ثم كح ىايف



 - ىزازلا رخفلا نم نوثالثلا ءزجلا 'تسوبف
 ةدياص

 نوعا ار الك هناي انيلع نإ م 'ىلاعت هلوق +" ه

 ةرخآلا نورذتو 0

 ةرظان امرىلإ ةرضان دئموبهوجو د5

 نأ نظن ةرساب دموي هوجحاو و اتاند اي 0

 ةرقاف ام لعفي نأ

 قازتلا تليرذز داك اكدر ألا
 قارفلا هنأ نظو قار نم ليقو 1 :٠-9

 قاسااب قاسلا تفتلاو

 قدص الف قاساا ذّممو: كير ىلإ 5 07

 مث ىلوتو بذكا نك ىلبصالو

 ىطمتي هلهأ ىلإ بهذ

 ىلوأنكلىلوأمث ىلوأفكل ىلوأ ٠١ ممم
 سس كل 0 ناسنإلا تأ

 ناك مث ىنع فم نم ةفطن.كيإءملأ تدر معو
 نيجوزل|هنم له ىوسفق اخت ةقلع

 رداقب كلذ سنلأ ىاآلاز ركذلا

 ةيآلا نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له ىلاعتهلوق معو
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 د ا ل علا
 لييسلا هانيده انإ

 ارردك انااا
 تايآلا نيرئاكلل اندتعأ انإ
 امورجفيهللادابع امم برشي أذيع
 رذنلاب نرفوي اريجفت

 ًاريطتسم هرش ناك موي نوفاخنو
 ةيالا هبح ىلع ماعطلا 0
 ١ هناجر 0

 ١  2ًاسوُنع أ 2

 2 مريلا كلذ 02 * هلأ مهتوف

 أ مرحو ةنج اوربص اه ممزجو

 ةحوؤص

 ا الو 6 بيف تا ال ىلاعت هلوق نادك
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 ةيالا تللذو اهلالظ مبيلع ةينادو
 , 2ةضف نم ةينآب مبيلع فاطيو

 ًاريدقت اورد ةضف نم ريراوق

 ١ اهح| ردن ناك ار نوم

 الييسلا ىمسلا اهيفأ 6

 : ' نودلخم نادلو م,ملع فوطيو
 : ا تأر اذإو

 0 رضخ سادتس بايت مهلاع

 هضف نم 5 ا اول>و

 ًاروهط ًابارش مهد مهيقسو

 3 ناكو ءازج مكل ناك اذه نإ

 الي زنت نآرقلا كدلع :انلزت لكان
 ةيآلا عطتالو كبر مكحل ربصاف
 ” د ا 5

 الي وطالما هحيسو هل دج اف لللا نمو

 ةيآلإ ةلجاعلا نوبحي ءالؤه نإ
 » 2 مهرسأ انددشو مهانةلخ نحن

 ! يم ع 3015 كنت هذك نإ
 هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشن امو
 كح املع ناكهللا نإ

 : هتمحر ىف ء ءاشي نم لخد

 ( تالسرملا ةروس ريسفت )

 افصع تافصاعل اف افرعتالسرملاو ىلاع'هلوق

 ًاقرف تاقرافلاف رش تارشانلاو

 ًارذن وأ ًارذع ًاركذ تايقلملاف

 عقاول نودعوت ام
 تجزرفءامسأااذإ و تسمط موجنلا اذإف

 تف لسر اذإ ركفس لاجل ]د
 امو لصفلا مويل كنا ع ىال

 ذئموي ليو لصفلا موي ام كيردأ

 نيبذكسلا



 ىنزارلا رخفلا نم نوثالثلا ءزجلا تسرهف 3

 ةحفص

 ةيآلا لاغ ىلا وضرالا| فجرتموي , : ىلاعتهلوق 8١

 1/١  2الوسر مكيلإ انلسر أ انإ 5

 ءانذجأت لو يللا هلق ع 7

 مترفك نإ نوعت فر 43 2 ١مم

 هدعو ناك هب رطفنم ءاذكلإ 3

 لذا ءاش نف هك هذه نإ 1 البهم
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 ,, ىفدأ موقت كنأ لعي كبد نإ ه١ 5
 1 ىضرم ذه نوكيس نأ لع ١ اما

 5 مخنم ركسفن أل اومدقت م 2 امم

 .(رثدملا ةروص يسمن رس
 رثدملا امأ اي : ىلاعتهلوق 6
 ركف كب راو ؛ رذناف منقار 6“

 رهط كبايثو »  دكا
 تايالارّ#اف زجرلاو ه١ 14م

 روقانلا فرقت اذاف ه١ و

 ريسع موب لكموي كلذفك 1 ١ذا/

 ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع
 أديحو تقلخ نمو قرذ 14 ١»

 1 ا

 ايي ا ل دإ ف
 هنالك ؛ ديزأ نأ عمطي مث
 ادينع از:ايالناك

 ردقوركذ هنإ ؛ 1 رمش دفع راك 0

 ردق فمك لتقم ”,ردق فيكل -

 رظن م

 ربكتساو ريدأ مث ؛ ل وسبع م“ ا

 رثؤي رح الإ اذه نإ لاقف

 ةلصأتم ب رفزلا لازما انوا .+ ٠١
 رقفصام كازدا امو ؛ زقس

 رشبلل ةحاول ؛ رذت الو قبت ال
 اناعج امو ..ئٌدع ةعسن اهيلع" 0 »م .س

 هكئالم الإ رانلا بناوحأ

 ةيالا ةنتف الإ مهتدع'انلعج امؤنإد ١ وأ +. و
 /0/ ءاشلا داتا للخت كاالكل 2: +

 ةحفص

 ىهامو وهالإ كير دولج مع امو :ىلاعل هلو" 8.٠
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 الكا

١7 

 ىلاع'هلوق 51

 ؟17/

 ا الأ
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 انامل

 ا

 كلاب .رفسأ ذإحبلصلاو 5
 فراري مكنم ءاش نمل . رشبلل ًاريذن
 ل نأ مدع

 باجأ الإ ةئيهرتيسك اب سفن لك

 نيم رمل نع نول ءاساب تانجىف نيعلا

 نم كن مل اولاق ٠ رنا يتكلم
 0 نيكسيملا معطل كن و نيلصملا

 دندن ناكر نيرضل "ا | ص ضروف

 مهعفنت اف نيقيلاان أ ىتح نيدلامويب

 ةركذتلا نع محل اث نيعفاغلا ةعافش

 قيداعم

 ةرارذق نك تاون ا يس ينك
 نقي مسهنم ءىرم] لك ديرب لب
 ةرخالانوفاخيال ل لب 1 ودك

 ا قف و 1 كلا

 ةيالا هللا ءانشنا نأ الإ نورك ذب

 مقأ د ةماسلا موب ه1 3

 ا
 هماظع عمج ن ا ها تل

 58 و 0 1 قمرا ل

 همامأ رجفيا ناسنإلا ديرب لب
 ةمايقلا موب نايأ لأسي
 مجو رمقلافسخو رصيلاق رئاذإف
 ناهشإلا «لوقي+ ا رطَقلاتو :قيمسعلا

 رفا أ دموي

 رقتسملا دموي كبرىلإ دوال الك
 رخآو مدق ام ذّئموي ناسنإلا ابني

 ةريصل هسفن ىلع ناسنالا ل

 كنا هب كرحت الريذاعمقلأ ولو

 0 هبا :لجعتل
 ةيالا هان أرقاذإفهنآرقوهعجانيلع نإ



 ةحفص

 مكبر |ورفغتسا تلقف : ىلاعت هلوق ١
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 الاركا
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 ةقزانلا 41كم

 ةيآلا

 اراردم مكياع ءامسلا لسرب

 نينب ءلاوماب مدد و

 أراقو هلل نوجرنال كلام

 انا مكفلخ 1

 ١ هاى ةحكا ا

 1 ًآرون نيف رمقلا لعجو

 ًاجارخإ مجركو ايف مدي ©
 اطاسب ضرألا 5 لعج هللاو
 ًاجاخ اليخك عل وكف
 ,, قوصع من بر حون لاق

 را
 مكتمل 1 نرذتال اولاقو

 آريثك اواضأ دقو

 ًاران اواخدأف |رقرغأ مهتاءيطخام

 و رذنال بر حون لاق

 1 ىدلاولو ىلرفغا بر

 ( نجلا ةروس ريسفت )

 ةيالا عمتسأ هنأ ىلإ ىحوألق : ىلاعتهلوق
 ا

 همه١

 ا|هك

 /اه١
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 انسع انا رق اع ب1 )لاه 2

 ,, هب انمآف دشرلا ىلإ ىده
 00 انير دج ىل اعت ها

 0 انهيفس لوشي ناك هنأو

 سلال وقت نل نأ اننظ انأو
 سنالا نم لاجر ناك هنأو

 ,, "اهادجو كلا
 ,, عمسلادعاقم اهنمدعقت انك انأو
 0 قع درا نقل ىردنال انأو

 ١ :نوذ انمار [نروشطاطلاءاحاا

 .,.. ا

 0 ىذارلا رخفلا نم ن

 ةحفص

 ةيآلا ىف هللازجعن نانأ انتظانأو .::ىلاعتهلوقا ) هو

 الدلات

 اننا
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 لا

 الدليل
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 ا/ا١ا
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 */ا١
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 /ا/ا١ا

 ا

 ا|م»

 اما
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 ,, ١ هب انمآ ىدملا انععب املانأو
 ,, نوطساقلا انمواقولطلا«اتانأو

 "1 اوناكف نؤطساقلا امو

 ,, ةقيرطلا ىلع اوماقتساول نأو

 ,,و كد نع سض رعل نهو هيف مهتفنل

 ,, هللاعم اوعدت الف هتدجاسملانأو
 9 هللا دبع ماق امل هنأو

 ادحأهب كرشأالوو روعدأ امإ لق

 ,, 2 دحأ هللانم ىنريجب نافإ] لق
 07 ةياالا رو هلل ف ًاءالب الإ

 نودعوب ام اوأر اذإ ىح

 0 بيرقأ ىردأ نإ لق

 |دحأ هيي ىلع زيظيالف بيغلالاع
 لوسر نم ىضترا نم الإ

 : هيدي نيب نم كلسي هناف
 1 مممدل امم طاحأو
 ( لمزملا ةروس ريسفت )

 لَهَا امأ اي : ىلاعت هلوق

2 
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 ةيآلا
 رفحا

 اليثرت نآرقلا لتدو
 تاق ناد كللع 1
 ةيالا ' لبللا ةئشان نإ

 هليوط احبس رابنلا ف كل نإ
 دا كبر مسا زكاذ] و

 : برغملاو قروتتملا كو

 نولوعي م 0 سصاو

 00 نك دكا ف رذو

 |محجو الاكنأ انيدل نإ

 املأ ًاباذعو ةصغ اذ ًاماعطو

 لايجلاو ضرالا فجرت مون
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 ةيآلا ٠ ”نورصيتاهع مقأالف :.قكاعتهلوق 1

 ميرك لوسر لوقل هنإ
 0 رعاش لوقب وهاعو

 ف نهاك لوقب الو

 نيالاعلا بر نم ليننت
 7و انيلع لوقت ولو

 نيعلاب هم ان دخل

 نيتولا هنم .انعطقل مث

2 
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 نب زجاح هزع دحأ نس كم ف

 نيقتملل ةركذتل هنإو

 نيبذكم مكدم نأ معنا انإو
 نيرفاكلا ىلع ةرسحل هنإو

 نيقيلا قمل هنإو

 ميظعلا كبير مسأب حبسف

 «[ جراعملا ة ةراوس ريسفت / 22

 عقاو باذعإ لئاس لأس : ىلاعتهلوق ١")

١7 

11 
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 الامل
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 عفاد هل. سيل نب رفاكلا

 جراعملا ىذ :هّللا' نم

 1 حورلاو ةكئالملا جرعل

 اليمج أريص 0

 د هن ورب ” مهن

 ًايزق هارنو

 لك لك ال مون

 نهعلاك لامجلا نوكتو
 1 يح مح لاس الف

 ةيالا مرجلا دوي مهن ورصبب

 هيخاو هتيحاصو

 هيوؤت ىلا هتلمصف 5

 هيجنب مث ًاءيمج ضرألا ىف نمو

 ىلا اهنإ الك
 ىوبثلل ةعازن

 ىلونو ردأ نم اوعدت

 ىعو أو عمجو

 اهم ملك ناسنإلا نإ

 ضر, 2252 222222255 ييبيبيمس يي

 ةحفص

 اعوزج رشلا هسم اذإ : ىلاعتهلوق )و

 لرع

 را

 الار

 اا

 : ىلاعل هلوق 14
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 ع رخل 6 اذإو

 تاكل

 نو“ 5 مهتالص لع ُث نذلا

 مولعم قح مهلاومأ ىف نيذلاو“
 مورحناو لئاسلل

 نومأم ريغ مهيد باذع نإ
 نوظناح مهجورفل 7 نيذلاو

 ةيآلا ميخاوأ لع الإ
 1 كلذ ءارو ىغتبا نف

 3 م انامأل م نيذلاو

 نوماق مهتاداهشب م نيذلاو
 نوظفاحت مهتالص لع م نيذلاو
 نوه تانوح فر كلوا

 و انك تيدا لاق

 ' نيزع لامثلا نعو نيعلا نع
 57 مهنم ءىرما لك عمطيأ
 نوبلعي امت مانقلخ انإ الك

 5 قراششملا برب مسقأ الف

017 
 3 اويعلبو أوضوخت مهرذف

 ,, ' ثادجآلا نم نوجرخ موي
 0 مثراصيأ ةعشاخ

 0 ةروس ريسفت ) كتم
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 ةيآلا اذه دا احسب
 هيظأر هوقتاو هللأ اوديعا 0

 ةيآلا مكبونذ نم 2 رفغي

 00 ىوق توعد ىلإ بر لاق

 نارف الإ قاعد مدزي مف

 1 مموعد ااك ىفإو

 اذا نإ ّ



 الثلا ءزجلا تسربف

 ةنآلا مكثرح ىلع اودغا نأ .!انتنادن د

 نوفاختي مهو اوقلطناف هد 4
 نيكس»كيلعمويلااملخدالنأ د
 نب رداق درح لعراردغو 3

 نولاضل نإ |ريلاك اهدار ا ..

 نومورخ نحن لو 0

 مهطسوأ لاق 0 56

 انير ناحبس اولاق 2

 نوم والتي ضعب ىلعمهبضء!لبقاف د
 3 انليواي |ولاق 0

 ,, أهنم ًاريخ انل دبي نأ اننرىسع 0

 8 كاددعلا كلدكا( ؛ :

 17 موعد كسنع نيلعتملا نإ ١

 نيم رجلاك نيش راحل 3 هب

 نوكحت فيك كلام 5

 نوسردت هايف باتك مل مأ و

 نوريخت امل ركل نإ
 ,, غلاب انيلع ناعأ ركل مأ ه, وو

 و ءاكرش مهل مأ 0

 و دوجسلا ىلإ نوعدبو 2 كذا

 15 مراصيأ ةعساخ ٠ !د

 ل بدك نمو" فاول للأم

 نيم ىديك نإ مك لمأو!“ د هب
 8 ارجأ مهاست مأ 4

 نرد ميف بيغلا مدنعمأ 0

 1 كير كفل عطا
 ةيعن كادت تل

 نيحلاصلا نم هلع هير هابتجاف ه١ هود
 ,, | اورفك نيذلا داكي نإو ..د

 نونج هنإ نولوقناق# اد ٠

 نيملاعلل ركذ الإ وه امو

 0 ( ةقاحلا ةروس ريطفت)
 ةنآلا ةقاحلا ام ةقاحلا : ىلاعتهلوق ١ م

 ِ ىزارلا رخفلا نه نوث

---<-<-52-225-53- 
 ةعراملاب داعو دومت تبذك : ىلاعتهلوق ٠0

 ةيغاطلاب اوكلمأف دوك امأف 5

 ةبالا اوكلهأف داءامأ»و د

 ,, لايل عبس مييلعاهرخس 00١00٠64
 هلبق نمو نوعرف ءاجو 20203352 ٠6
 5 معد لوسر وضعف دا

 1 ءاملا ىفط املانإ د
 5 ةركذت 5 اهلعجال 0

 9 روصلا ىف خفن اذاف ١

 ١ ضرالا تامحو 7

 قفا ولا تطفو نتيولف 6 ةكطالثو
 1 هامسأأ تقشناو 03

 3 اهئاجرا ىلع كلملا»و د
 نوضرعل ذئموب 08١06

 ةيئاخ شم قالا 18 1
 5 انك ىو .قنرانااري لإ

 هيباسح قالم ىلأ تننظ نإ 01١ ١>

 ةيضارةشيع فوبأ +11 ١>
 ةيلاع ةنج ىف 5

 ةنادلوا راسل

 1 اينما رشا اوك
 7 مياكوتوا ةرملامأو 220"

 هيباسح ام ردأ ملو ٠

 ةيضاقلا تناكاهتيلاب 00 1+
 هيلام ىنع ىَعأ "ام : ١1

 هين اطلس ىتبع كله 3

 هلام كاكاو ٠

 هولص ميحجلا مث 2

 9 ابعرذ ةلسامس ىث مث 8

 ميظعا'هللاب نهؤي ال ناكهنإ 01١ وزو
 نيك.سملا ماعط ىلع ضحن الو ر

 م انه مويلا هل سيلف 0

 نيلسغ نم الإ ماعط الو 200 1
 نوئطاخلا الإ هلك ايال 2 ى
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 ىزرلأ رخفلا نم نوثالثلا ءزجلا تسربف

 ةيالاهجاوزأض ءب ىلإ ىنلارسأذإو : ىلاعل هلوق ©
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 7 هللا ىلإ ابوتت نإ
 ىلا( نمط إب هد يع
 ,, مكسفنأ اوق اونمآ نيذلا امأاب
 ,, اورذتعت ال اورفك نيذلاامأ اي
 ,, هتلاىلإ اوبوت اونمآ نيذلا امأاي
 ,, رافكلا دهاج ىتلا امأاي
 ١, اورفك نيذلل الثم هللا برض
 0 اونمآ نيذلل الثم هللا برضو

 د نارمت ةنبا ميمو
 ( كلا ةروس ريسفت)

 هنالا كلا هديب ىذلا كرايت : ىلاعت هلوق
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 ةامحلاو توملا قلخ ىذلا

 و المع نسحأ مكيأ كوابل

 وو تاومس عبس قلخ ىذلا

 0 نيت رك رصبلا عجرأ مث

 1 انندلا ءامسلا انيز دقلو

 1 مهرب اورفك نيذلل و
 1 اوعمس انف اوقلأ اذإ

 1 ظيغلا مم داكت

 1 جوف اهمذ قلأ الك
 ريذن انثءاج دق ىلب اولاق

 ,, لقعن وأ عمسن انكول اولقو

 , مهني |وفرتعاف

 "ا ادإ مكوق آر

 و قلخ نم عي الأ

 ضررا ل لءج ىذلا وه
 00 اعلي نم متم

 1 ناي ل
 ,, مهلبق نم نيذلا بذك دقلو

 ,, بطلا ىلإ اهيل وأ
 ,, مكل دنج ره ىذلا اذه نمأ
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 مكقزري ىذلا اذه نمأ : ىلاعتهلوق /؟

0 
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 ا/ك

 ًايكم ىثمي نفأ 0

 عأشنأ ذل ده لق :

 مكأرذ ىذلا وهلق د

 ديالا انه ل تراومم ات
 هللا دنعإعلا امنإ لق

 ةقلزهوار كلف 5

 هللا ىيكلهأ نإ متأدأ ا

 هب اقل اجرا يشن قني لذ
 مفاد قليغأ »ناز ضاقأ القل جء ار
 ( ملَقلا ةروس ريسفت ) هو

 . بتر : ىلاعتةلوق نب
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 نورطسي امو مقلاو 2

 نونج كبر ةمعنب تنأام و

 نونم ريغالاعتا )كلا نإ يآ

 ميظع قلخ ىلعل كذإو ١
 نورصبب و رصياسف 0

 نودتفملا يأ '

 لعا وه كبد نإ د
 نيذكملا عطن دف عب و

 نوئهديف نهات ولأاودو

 نبيهم فالح لك عطل الو 0

 5 اك داع 5

 مي دتعم ريخلل عانم

 منز كلذ للبت لكع ٠

 نيب و للمواد ناك نير + د

 اناا هلع لج اذإ

 موطرخلا ىلع همساس رى

 مانو انإ و
 نوئثكس الو 2

 فا'اط املع فاطف و

 ميرصلاك تحبصأف 2

 نيحمضم اودانتف 2



 تس )
 ( ىزارلا نيدلا رد مامالل ركل ريسدتلا نم نيب ثلا در

0 
 ) ةحمجا ةرود ريسفت 1 هك

 تاومسلا ىفام هلل حسي : ىلاعت هلوق ٠

 ا

5 , 
 ,, ءاشي نم همسي هللا. لضف كلذ د

 ,, هماروتلا |وام# ناذلا 225

 اوداه نذلا اهمأ اندلق« -ذ 5

 3 ًادنأ هن ونمجت الفل ١ د

 ,, هنم نورفتىذلاتوملا نإ لق

 ,, ىدؤون اذإءاونمآ نيذلااوتأ اي: د

 ةيالا
 3 نيممالا ىف ثعد ىذلا وه

 مم اوقحلب اخ مهم نررخآو

:5 

 1 ةالصلا تيضق اذاف 9

3 | 2 

 ( نوةقاأملا ةروس ريسفت ) 23

 ,. , لوم راهن اذإو

 ةيآلا نوةفانملا كءاج اذإ: ىلاعتهلوق ٠١

 2 ةنجمهناميأ اوذكا 2 ا

 01 اورفك مث ل منأب كلذ 2

 ,, مهماسجأ كيجعت مهتيأد اذإو 0 ١

 ,. كل رفغتسي |ولاعت ملليقاذإو
 مل ترف ليل 200

 ,, اوقفنت ال نولوتي نيذلا مه
 ,, ةئيدملا ىلإ انعجر نآل نولوآي "د

 ,, مكهلتال اونمآنيذل امأ ايا 0 م
 0 4 انةزر ع اذه و 2

 :: الج اج ادرار

 ( نءاغتلا ةروس ريسفت )

 ةنآلا تاومساا ىف ام هلل حبسي : ىلاعتهلوق 7

 0و مكةلخ ىذلا وه 5 ١

 ا“ فس تاس

 ,, .ضرالار' تارت اع :

 8 : اوزفك نيذلا أبن كنأي مل 0

 ةدعؤص

 ةنالا مهلسر مهيتأت تناك هن أب كلذ : ىلاعتهلوق مم

 7 |اورفك نءذلا معز 5

 , هلوسرو هللاب اونمأف 2 "1

 , اناناقار دكا رد دا 6

 ةييصم نه ا أم

 ١, لوسؤلا|ر 1 هللا 0
 1 تل و

 ,.كجاوزأ نم نإ اونمآن يذلا اهأاب 32
 ةنثف ؟دالوأو ؟كااومأ 2 ا

 متعطتسا ام هللا |وقتاف د

 ع

 5و

23 

13 

 ٠١ ًانسح ًاضرق هللا |اوضرقت نإ ,,
 ١ ةداهشااو بلا ماع 5

 ) قالطلا ةروس ريسؤفت (

 2 انما متقلط اذإ ىنلا انآ اي : ىلاعتهلوق مو

 ١“  0كبر هللا اوقتاو 15

 نفر ما نولجأ نذلب اذإف8 ى0 سم

 1 كملف ثءح«٠ نه هقزربو 3

5209 

 د نضحا| نه نشل اندلاو ) ١ مد

 مكيلإ هلزنأ هللا أ كلذ د
 7 متنكس ثيح نم قه ردكم 5 6

 5 هةتءس نم ةعس وذ قفنمل 1

 11 امرأ نعتتعةب رق نمنب اكو 7 م

 50 اهرمأ لابو تقاإذف 7 م

 "ا 1 اذع هللا دعأ 5

 ,ثاق) كايآ متع لي ليلا
 ,, الاصل معي و هللاب نمو نمو" د مناد

 7 تاراح عبس قلخ قذلا هللا 5

 .٠  0مرحتلا ةزودش ( !

 ةيالا مرحت ل ىلا اهي 0 :ىلاعتهلوق أ

  0مناع | ةلم اكن نأ انضر 17



 نونمؤي هدعب ثر.'> ىأيف : ىلاعت هلوق 51

 2و 2 22.62 06 فل ا

 «همو نلوئموت هذدعل ثبدح ىانف

 2 5 - ص -

 ( نوءكريال اوعكرا مهل لبق اذإو ) هلوق امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ا
 مهتفص نم رافكلا ءالؤد نأ ىلاعت نيبف « !مناكرأ نم عوكرلا نآل رهاظ اذهو : ةالصلا هب دارملا

 مهنأو ٠ عدارشاا عورفب نويطاخ رافكلا نأ ىلع لدي اذهو  نولصبال ةالصلاىلإ اوعد اذإ مهنأ

 كرتب باتء"و مذلا نرقحتسب كلذكسف . ناعإلا كرتب باقعلاو مذلا نوّدحتسإ ا مثرفك لاح

 عوكرلاب داراا نورخآ موق لاقو . ةالصلا كرت ىلع مرفك لاح مهمذ ىلاعت هللا نآل ةالصلا

 .ةاوش ذيعي.ال آو « ىلاعت هلل عوشالاو عوضخلا

 درجمب مهمذ ىلاعت هنآل . ةيآلا هذبم اولدتسا بوجولل ملا نأب نولئاَلا م ةيناثلا ةلأسملا ١

 ؟ مهمذ مهرةكلف رافك مهنإ ليق نإف ٠ بوجولل سال درج نأ ىلع لدي اذهو ء هب رومأملا كرت

 مهنآل ةبالا هذه ىف مهمذ اع] ىلاعت هنأ الإ : ةريثك هرجو نم مر فك ىلع مهمذ ىلا عت هنإ اناق

 1 ناج ديعام كرمال 201 ناءاتناعو نونا كي

 . 4 نونمؤ, هدعب ثيدح ىأف )ل ىلاعت هلوق

 ىلا ةرشعلا هوجولاب اهرخآ ىلإ ةروسلا ءذه لوأ نم رافكلا رجز ىف غلاب امل ىلاعت هنأ معا

 نه بجعتلاب ةروسلا متخ قحلا نيدال دارقنالاو لالدتسالاو رظنلاب كلا ىلع ثحو . اهانحرش

 هدعب ثيدح ىأف ) اهحوضوو اهاجت عم ةفيطالا لئالدلا هذه اونمؤ, مل اذإ مهنأ نيبو . رافكسلا

 كر نيلا وأ( ل طاحت [ تاس وز ىلا احدنا تد# (نآلوقلا نأ ىلع لدن ةيآلا هذهىضاقلا لاق ( نونمؤي

 بادعالا باجأو ٠ ًايدق نوكي ال نأ بجو ًائيدح ناكاذإف « نامعتيال نادضلاو مدقلا دض

 نيماعلا بر هلل. لاو . ملعأ ىلاعت هللاو . ةثدع امأ ىف عاز الو ظفااألا ءذم هنم دارملا نأ

 . نيممجأ هلآو 2 نيلسرملا ديس ىلع مالسااو ةالصلاو

 14 أبنلا ةروس هلوأو نوئالثلاو ىداحلا ءزجلا هيليو نوثثالثلا .زجلا مت 0



 "1 ةيآلا . نومرجم مككإ اليلق اودتمتو اواك : ىلاعت هلوق
 م تا 6 موس مكاو سآ" ذل هازل 6 20 2-2 زهواممسل رز و

 «< 1: /د» نييدكملل كعموي ليو «:5 دومرٌع مكنإ اليلق اوعهعفاو

 ه-- ل 2 هه

 سا سار رثو 0 هم - دا ورع 2 د هدم 22-2 <

 <49 نييدكتملل كئموب لو «علم 0 ال 0 0 لق اذإو

 مشاه وبأ لاق نذإ وأ ىمأ ( اوبرشاو اولك ) هلوق نأ ىف ءاسلعلا فاتخا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 هدارأ هللا نأ ارملع اذإو «٠ كلذب مظمي مثرورس نآل ؛ برشلاو لكلا مهنم هللا دارأو « ىمأ وه

 بريثلاو لكلا سفن ديرب كل فبكت. :كلذب ميماظعإو مهالجإ ديزي اكف مولمع ىلع ءازج مهنم

 ىملاو سال نال ٠ مارك الا هجو ىلع هلو#ب ديرب امإو سمأب سيل كلذ ىلع وبأ لاقو. مم

 .ةرخآلا ةفص اذه سيلو «. فلكتلا نامز ىف نالصح امإ

 ١ نولمعت متلك اب )هلوق ىف ءابااب باوثلا بجوب لمعلا لاق نم كسمت 4 ةعبارلا ةلأسملا (
 ناينإلا ناك ب اوثاا اذهل ةمالع لمعلا كلذ ىلاعت هللا لعج املو ؛ ةهاضالل ءابلا نال فيعض اذهو

 دوصقملا ( نينس#لا ىرجت كلذك انإ ) هةلوقو . باوثلا كلذ ليص# ىلإ ةلصوملا ةلآلاك لمعلا كلذب

 ةميظعلا معنلا نم مهافام رافكسلا ركذي نأ هنم ٠ اوزافل نينسلا نيقتملا نم اوناكول مهنأ اوءلعيل

 هيف اوعقو (ميف اوعقو مرجال كلذ اولعفي مل اذإو « تاريخا كملت لثم .

 . ( نيبذكسلل ذئموي ليو . نومرجي مكنإ اليلق اوعتمتو اراك ) ىلاعت هلوق
 لاح رفاكلل لوي ىلاعت هنأك « رافكلا فيو عاونأ نم ( عساتلا عونلا» وه اذه نأ معا

 لج اًالاهانحءرسش ىلا .نملا هذه و اهانفصو ىتلا تافآلا:هذهل كَسفن:تضرع امن كنإ ايندلا:ىف هن وك

 ةميظعلاتافالا كلت ىلإ ةبسسنلاب ةللق تابيطلا هذه نأ الإ امتاومشو اهايط ىف كتبغرو ايندلل كح

 ابلكأ ديرب نمل لاقي هنإف كلهملا مسا اهفو ؛ ءاولحخلا نم ةدحاو ةمقل ىرجم ىرحب امايصحتب لغتشملاو

 نيكل اهلا نم كنإف اذهدعب هنم كل ليوو اذهلك٠ نيرك ذم اريك ذت و نيدحانأ| ةحيصن ببسإ اهبكرتيالو

 ٠ ةغلابملا ةياغ ىف عنمو ميظع رجزو غيلب ىهن ىنعملا ىف هنأ الإ ًارمأ ظفللا ىف ناكنإو اذهو « هببسإ

 . 4 نيبذكسلل ذئموي ليو «نوعك ريال اوعكرا مهل ليق اذإو ر) ىلاعت لاق مث

 نوبت مكنأ به مهل ليق هناك رافكسلا فيوخت عاونأ نم 4 رشاعلا عونلا ) وه اذه نأ معا

 متم مث متنمأ نإ منإف هلا وعضاوت لب مكقلاخ ةمدخ نع ةيلكلاب ارضرعت ال نكسلو امتاذلو ايندلا

 ٠ باوثلاب زوفااو منهج باذع نع صالخلا ءاجر مكل لص ىصاعملا عاونأو تاذللا بلط هيلإ

 اولعفيال رافكلا ءالؤه نإ مث ( ءاشي نأ كلذ نودام رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإ ) لاق اك

 « ميظعلا باقمال مهسفنأ موضي رعتو مثرفك و م,لهج ىلع نيرصم نوةبيو « هتعاطل نوداقني الو كلذ

 ىلإ مودشرب نيذلا ءايبنالا ءالؤه بذكب نمل ليولا ىأ ( نيبذكسلل ذئموي ليو ) «لاق اذباذ

 . لئاسم انبهو ٠ ةرخالاو ايندلا تاريخ نيب ةعماجلا حلاصملا هذه



 ةيالا . نويعو لالظ ىف نيقتملا نإ : ىلاعت هلوق 1

 ةموصخلا نآل كلذو .مهيذعتو رافكلا ديدهت عاونأ نم ( نماثلا عونلا إل ره اذه نأ معا

 ثيح ةرفنلا كل: تراصف « ني:هؤااو رافكلا نيب ةمئاق ايندلا ىف تناك ةميظعلا ةرفنلاو ةديدشلا

 ةرودلا هذه َْق ىلا عت هللأ نيد ملف ؛ ةوقو ةلود مل ىر نأ ند رفاكلا ىلع لقوتمأ ناك توم لا نأ

 ةداكملا عاونأ عامجا ةيآلا هذه ف ند © رافكلا ىلع لاكذلاو ئردكاو بناذعلا عاونأ عامجا

 ىزدلا و سرا وخلا للا ةثاغاف أ هتلفنا ى] هم. ملاك ودلكتلا نأ جد نقال ون ف,ةمارك لاو

 ذئموي ليو ( ةيآلا هذه ّق لاق !ذهلف 0 اعقل باذعلا سذج نم ًاضرأ اذهو 3 هدرمغو همر مغ

 : لئاس# ةيآلا ىفو ( نيبذكسلل

 ؛ هللا, كرشلا نود نذلا (نيقتملا نإ) هلوق نم دارملا ىلكلا و لتاقم لاق (ىلوألا ةلأسملا ١

 قتلا نأ ) امدح ( هوجو هيلع لديو « هكنع ل دل ىدذلا حيحصلا وه ىدنع لوقا اذه لوقأو

 ا ) اههد>أ ( نيديف نه يك ةيهأم كلا نع قمل نال 2 ىدم هنأ هيلع قدصل كرتدلا نع

 هتادرفم نم دحاو لك دجو دقش ٠ ةيلكارلا دجو ىنهو ؛« كلاش نع هنوك صوصخ ) ىناثلاو (

 ااا وذ هيأ ملغ قدا دقق ة/دك] رثللا يطلبون ]”ةلدلط رودرا خف لكذأ تيثف « ةلا<# ال

 لوقن انأ الإ ٠ ناكءىث ىآل ًايقتم ناك نم لك لوانث: ريدقتلا اذه ىلع ةيآآلا هذه لاقي نأ ؛ بايلا

 ايف قف رفكلا عا 1 عيمج نع انهم مل نم لك ص خ هناآل « هانلق هيف حدي ال كلذك فرك

 اهلوأ نم ةر وسلا هذه نأ (امن اثو) هادع ف 0 ب صيصختلا لغد ىذلا ملاعلا ناإل ةدح لذَع

 ةزوكذَم نكت نأ حي ةيآلا هلق 2 هلع م,فيوختو "م رفك لعرافكلا عي رقت َّق دع اهزخآ كل

 الصاحدعولا اذه ناك وأ قب اعإ مظنلاو نيترو املظن قال وطلا' تككت الإ إو ء ضرما نم

 لعوب كلذ نرش نأ بجو « هرفك باسإ رفاكلا ديعو مدقت اكل هنّل 0 مهناعإ بدسإ نينمؤدلل

 باسإ نقماولادعو هبل رق نأ 0 3 رفكلا نع رجزلا ف اي كل]ذريصي ىد 4 اعإ باسإ نمؤا

 لك ( نيقتملا نإ ) هلوق نم دارملا نأ انركذ ا تبثف « بيترتلاو مظنلا اذهب قئال ريغ كلذف : هتعاط
 عا ونأ لك أو ؛ىلوأ لءاكلا ىمملا ىلع ظفنللا لمح نأ (اهئلاثو) رفكلا و كرشلا نع ًايقتم ناك نم
 . ىلوأ هيلع ظفالا لمح ناكف ؛ كرشااو رفكلا نع ىوقتلا وه ىرقتلا

 تري مبلل ةتلئاقإ ل ن كك ا هن دلج لق قلظر 1[: زامكلا كمبااخ ناقتشنأ م« ةاثلا ةلأسملا 2

 تناك ام مهالظ نكن أكا ( نويعو لالظ ىف نيقتملا نإ ) هلوق ( اهلوأ ) ةمعنلا نم عاونأ ثالث

 ةينغم ةيذع كوع اهفو »ع ةلياظ داو نوةتملا امأ شطعلاو ِكوللا نع ةينذم تناكامو 3 ةليلظ

 نذإلا كلذ نركب نأ امإف « ًاثينه اوبرشاو اواكنيقتنلل لاق ( بعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوقلطنا )
 ىعمو 6 مارك إلا هجو ىلع دكالملا ةهج نم ذأ 0 اهمظعأ امو 0 ةطساوب ال لالا هللأ 44ج نم

 . صيغتت الو مكس ةيونعي الهلال يطالب ع أ ) ًائينه (



 مثوع_ه ب 5 هادم م ه ىيمةردم 27 هر

 دبك م كك ناك نَ (2؟ »د نيلوالاد 9 | + لصفلا 0 01

 دمار 2 - هم هدم مكوه م

 0 ا «: ينعاد ليو عفو 0
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 «:هد نيكل د ديمو 1 و نسل آ ىرحب َكرْذَك

 ةروس ىف لاق هنأ ىرت الأ « تايآلا قفاوتت ل اورذتعيف لبق اهلؤء كولا وفا ولان تاكل انآ

 (اركناباذعاهانبذعو) را عضوم ىف لاقو « ةلقثم امنا د نال لقد رك تى ة ىلإ) ةعاسلا تدرئقا

 . هلبق ام امهنم لك قفاويل ىناثلا فيفختو لواآألا ليقثت ىلع ءارقلا عمجأو

 دهون ليو ٠ نوديكف دك 5 ناك نإف نئلوآلاو مك انعمج لصفلا م وب اذه 2 ىلاعت هلوق

 .4 نيبدكسلا

 بيذعتلا باب نم مسقلا اذهو : رافكلا ديدهت عاونأ نم 4 عباسلا عونلا ) وه اذه نأ ملعا

 ةمرك-لا نم ناعون هيف عقي مويلا كلذ نأ معاف (لصفلا موي اذه) هلو ةامأف ليجختااو عب رقتلاب
 وهو لصفلا ىلإ هيف ةجاح الف برلاب قاعتي ام لك مسقلا اذه ىفو برلاو دبعلا نيب ام ( امهد>أ )

 قلعتي ايف لصفلا ىلإ جاتحي اسع] باقعلا ىف اذكو 0 ىلع ءرملا هقحتسي ىذلا باولاب قلعتي ام

 .اوفرتعي ىب> اهولمع ىلا مهلا معأ مهيلع ررقت نأ وفوادغلا ِبناحي

 ىنلظ هنأ كاذ ىلع ىعدي اذه نإف ٠ ضعب عم مبضعب دابعلا نيب نوكي ام « ىتاثلا مسقلاو ١)

 حضوم مالك ( نيلوآلاو رك انعمج ) هلوقو لصفلا نم هيف دبال انههذ ىنلتق هنأ اذه ىلع ىعدي كاذو
 نم دب الف نيفاكملا عيمج تاموكح لصف موي مويلا اذه ناك امل هنآل ( لصفلا موي اذه ) هلوقل

 كل 0 ناك نإف لاق مث « بئاغلا ىلع ءاضقلا زو# ال نم دنع اييس ال نيف ةاكملا عيمج راض>إ

 الاؤ ةنااكف ءانتكلاو ليلا !تورفي موهسفنأ نع قوقحلا نوءفدي اوناك مهنأ ىلإ هبريشي (نوديك.ذ

 . اولعفافسيبلتلاو عادخلاو ركملاو ديكلا نم ةركسنملا لاعفاألا كالت لثم اولعفت نأ مكنكمأ نإ انرهف

 ريغ تاسييلتلاو ةعطقنم ليلا نأ نودلعي مهن] مث ( هلثم نم ةوسب اوتأف) ىلاعت هلوقك اذهو
 ليجختلا ىف ةيان (نوديكف ديك مك ناكنإف) هلوقب ةلاحلا هذه ىف مهل ىلاصت هللا باطخل « ةنك#
 .( نيبذكسلل ذئموي ليو ) هبيقع لاق اذبلف ؛ ىناحورلا باذعلا سنج نم اذهو « عيرقتلاو

 ل د ا ا ناووس اال نويعو لالظ ىف نيقتملا نإ ) ىلاعت كاد

 . 4 نيبذكسلل ذئءوي ليو « نين ملا طر كلذاككاانإ ؛ نولمعت متن

 وات ردم اكو
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 قطني ال نالف: "لوقت كلذك و. ءايشاأللا"لكب قطني ال نأ نيبو: + ءائشاأللا ضعبب قطني ال نأ نيب

 نيد كرتاشم قطني ال موهقم نأ ىلع لدي اذهو 2 ةئيلا قطني الل نالف لوقتو 5 ةعاسسلا هذه َّى

 ءايشالا ضعبب قطنلا مدع هقدص 2 ىف قطني ال م وهفف كلذك ناكاذإو « تقوملاو مئادلا

 قدص ف قكسيف : رخآ تقو ىفيرخآ ءىثب قطناا لوص> .ىفاني ال كلذو ٠ تاقوالا#ضعب ىفو

 ىلإ ةراشإ هانرك ذ ىذلا اذهو لالا تقو ىف ةلعو رذعب نوقطني ال مهنأ ( نوقطني ال ) هلوق

 ىف قطنف « مويلا اذه ىف قطني ال فاح ول : لبق نإف « ىلقءلا رظنلا بس نيلوآلا نيباوجلا ةح

 ظفالا موهفم نع ثحب هانركذ ىذلاو ٠ فرعلا ىلع ناميإلا ىنيم اناق ؟ ثنح مويلا ءازجأ نم ءزج

 لظ ىلإ اوقلطنا ) مهل موج ةنزخ لوق بيقع تدرو ةيآلا هده نأ ) اهعبارو )وه هنإ ثيح نم

 اف تاعاطلاب امندلا ف نورمؤي اوناكم نإ ليق هنااكف ٠ نويهذيو نوداةنيف ( بعش ثالث ىذ

 قي يوه ىذلا فياكللا|اذه لدم ىف نيءيطم نداّقنم اوراصإ لف 1 ةءاقلا هذه ف مآ نوتفتلي ونأك

 اذه ىلإ تقولا اذه ىف اوجاتحا امل ايندلا ىف ةموصخلا اوكرت ول مهنأ ىلع اهيبنت ٠ ءىش لكنم
 دييقتو «لمعلا اذه ىف تقولا اذم ديقتم (نوقطنبال موي اذه) هلوأ نأ لصاحلاو « قامثلا دايقنالا

 قه ةعاسلا هذه جرخأ : تلاق اذإ ةأرملا نأ ليلدب ؛ فرعلا ىف روهشم مالكلا ةمدقم بيسب قلطملا

 7 الك ادككفال ةحن لا هلاك" قلظملا "اذه كود هن اق»:قلاط تناق تحج رخو : جوزلا لاقف . رادلا

 نم اوءنم دقو ًارذع مه نأ مثوي ( نورذتعيف م نذؤي الو ) هلوق 4« فاثلا لاؤلا ١)
 اوليخت امير نكلو رذع ةقيقحلا ىف مل سيل هنأ ( باوجلاو ) ميكحلاب قيلبال اذهو ؛ه 1ع

 رذعلا كلذ لعلو « دسافلا رذعلا كلذ ركذ ىف ممل نذؤرال مهف ًارذع هيف م نأ ًادساف الاخ

 اذه نإف 7 هيلع ىبذعت ملف كةلخ و 0 و كبلع 1 كئاضقب لكلا ناك ل وش نأ وه دساقلا

 ل كا نإ كاك ان اه اقم ادكلم قاف ركل نع كلاما عنمي نادك قدرت دإ دساف ردع

 انأ ولو ) لاقو ( لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكسي الثل «نيرذنمو نيرشبم السر ) لاق هنأ

 نأ كلذ لك نم دوصقملاو ( الوسر انيل] تاسرأ الول انبر اولاقل هلبق نم باذعب مانك-اهأ
 ىت> هركذ ىف هل نذؤي ال لف دساف ةمارقلا فتوم ىف هرذع نأ بهف « ًارذع هل نأ « هبلق ىف قبب ال

 , ًاركذتايةلملاف) هلوق ليلدب امندلا ىف راذبإلاو راذعالا مدقت امل انلق ؟ هداسف هل نيبي مث ء هركذي
 . ةديفم ريغ اهتداعإ ناك ( 00 أ ارذع

 ( اوتوديف مهلع ىضقي ال ) لاق 5 ؟ نورذتءيف مهل نذؤي الو لقي ملل 4 ثلاثلا لاؤسلا ) ْ

 ًاضرق هللا ضرةيتىذلا اذ نم) هلثمو ةتبلا ءازج هنوك ديفي الو ءطقف قسنلل اذه ءافلا ( باوجلا )

 موي كلذ ناكل بصن ول هنآل فطعلاب نورذتعي عفر اسنإو . بصنلاو عفرلاب (هل هفءاضيف ًانسح
 هركذ نع اوعنم ًارذع هيف مه نأ موي كلذو « راذتعالا ىف اونذؤي مل مهنآل نورذتعي ام مهنأ

 مدعل جال ال اورذتعي مل ًاضيأ مهو رذعلا ىف اونذؤي مل مهنأ ىنعملا ناك عفر امل امأ . زئاج ريغ وهو

 تابالاسوءرىةقفاوملا]وص>ىهو ىرخأ ةدئاف هيف نإ مث , هسفن ىف رذعلا مدع لجالل لب نذإلا
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 هم هاد مكو 2 هس هدا 27 - 5 ا

 كيم ون لت دو نورذتعيف م نذؤ 00 «عم» ٌدوقطني ال موي | ده

 م

 ها 2 جو

 «ا/و نيذكللا

 اهياع ةدايزلاو حيجرتلا نايب ىف ةيفاك هوجولا هذه نكسلو « هتمحرو هلضفب 112 رذق ىأ اناطغأل
 . لعأ هللاو بانطاللا نم دعت

 ١ نردكلا دعو ليو نورذتعيف مه نذؤ الو , نوفطني ال موي اذه ١) 0 هلوق

 ه4 سداس | عونلا وه مكن ملعا ٠ ع عقاو مكيلع صق ىذلا اذه ىأ موي ش عالا بضل

 ةددح 0 ردع مه ل هنأ سس كاك هناآل كلذو 0 ميلع مال | ديددشاو افك افي و عاون 3

 ماقملا اذه ّق همهد َْق مب ةجرش 6 2 باذعلا عفد ىلع م 2 ردو الو « حتابقلا نم هب | 0 ف 9

 لكل رهظيو 4 هاف سوءر ىلع م 53 هتاف ٠ 0 باذع ( اكول ( باذدلا نم عاوب |

 قارت>الاو فيش كلان لع هلا نم دشأ دلأ مال باذع نأ مع 1 لقع هل نم هلكو هريصقتو هروص#

 ىذلا قداصلا هنأب هبلع جم هدد ْق هعوقوو ىلوم لا باب أ ىلع 6 ديعلا فرذو ) اهناثو ( راذااب

 هءايصتخ فقوملا كلذ قير هنأ (اهتلاثى) (ىدلال ملال دكام) لاق رع ملط 00

 اننا أو راثلا ةدهاش» وهو ناقد باذعلا ( اهعبارو ) ىناحورلا باذعلا نم عاونأ ةأجل هذهو

 الإ د فصل ال 6 وه أم لب باذملا نهم هروجولا هذه ههد َْق تعءمتجا اكل أمم هللأب ذودل

 نالاؤس ةيالا ىفو ( نيبذ.كلل ذءءوي ليو ) مهةح ىف ىلاعت لاق مرجال ؛ هللا

 10 ها م 1 مثر هلرق وو (نوةطنيال قا اذه) هل و نير عمتجا نك فيك ( لو الا 0

 نأ :خووزيو ( اثيدج هللا نؤمتكسي الو).هلزوةو (نيك رس شءان مع اياابما نس

 نئملا لاق (اهدخأ) هوجو نم هنع( باؤجلاو ) لاؤسلا اذه نع سايع نبا لأس قرزألا نب عفان

 هولمع (يف من رسأ هن ال « نورت نذؤرالو. هج 4 فنوقطني المر ؛. أذه : ريدقتلاو ) ل هيف

 نه نا اوقطنب م مم 13 ميقت هم مالكو ةميلس هج اوهطني ؛ ماذإف ؛ مم 0 ه0 سم باوجو حيك

 لاق ( اهناثو ) ًائيش تاقام كيقم ريغ 0 1 ل لاك هنأ م هريظنو 0 3 م هنأكف ديف ال مب .

 37 هيف نوط: الىذلا ت تقولا نم ردقلا كلذو ةعاسلا كال ) نوةطنال موب ) هلَوَشب دارأا هع : ءارفلا

 َن وكب اع مودقلا نال » هلك مويلاب اذ ىلا سنو مدعي 2 ىذليلوو ناالؤ مدعي موا كننأ# لوس

 ديق.الاق اطملاو 2 قلطم طظفا )(ن رهطنيال) هلوق نأ مم لإ امثو) مو ءلا لك ف كد الو 2 ةريسإ 6 ف

 قطني هيكداو سلا قطن ال نلف : لو كنأ لولدي )2 تاقوالا ُْق الو عاونالا ُْق الل مودمعلا

 كرتاثم ردق قطنال موهقم نأ ىلع لدي اذهو 1 ةتلا ءىش قطني ال ناللف : لوقت ةراتو 0 ريخاب



 ةيآلا . رفص تلامجج هناك : ىلاعت هلوق ف

 اهيديأ نيب ((يف عقو نم لكف ضيبلاب اهضعب طاتخاو تدرفتا اذإ لامجا نأ ( سداساا ) فارطلا

 ِديفي اهءباتت لاح ا تازارشلا هيبشتف... .(ييظع انملأو اديبش الب كانمكقولا كلذإ يايا رأاو

 و ظعأ رادقملا ىف نوكي رصقلا نأ رهاظلا (عباسلا) كلذك سيل فارطلاو ؛ ررضلا لكل وصح

 تالاججايو رصقلاب تارارشااهذههيشتف فارطلا نم ددعلا ف رثك أ نوكست رفصلا تالالاو فارطلا

 ارعيف وصمم نك اكلي ء كلت نم امن نفل كارلا اهمشتو ددعلا ىفو رادقملا ف ةدايزلا ىضنقي

 نئافصو تاسئإ ف نيئيشلاب هيبشدلا نأ :( نماثلا) ىلوأ لوآلا هيشتلا ناك فيوختلاو ليوهلا

 نأ كابل نيفصولا' كنيذ تايثإ ىف د+اولا .ىثلاب هيبشتلا “نم نيفصولا كنيذ توبث ىف ىزقأ

 ::تاّزارشلا كلت لع تانثإ دارملا نأ: ىلإ هته عراست ( رضقلاكررشب ىرت اهنإ ) هلوق مس نم

 تارارشلا كلت ةرثك دارها نأ ىلإ هنهذ عراست ( رفص ةلامج هنأك ) هلوق كلذ د.ب عمس اذإ مث
 تايثإ هيبشتلاب دوصقملا نأ ىف ًافقوتم هنهذ قب فازطلاك رارشلا نأ عمس نم امأ . امنولو اممباتتو

 نايبلاك ٠ رفصلا تالاهجاب و رصفلاب هيبشتلاو ٠ لملاك فارطلاب هيبشتلاف ؛ نوللا تارثإ وأ  مظعلا

 ناك (اكف . فيوختلاو ليوهمتلا وه نايبلا اذه نم دوصقملا ناكاملو . دك ملا رركملا لصفملا

 ىف لاق هنأ ( عساتلا ) متأ هيبشتلا اذه نأ تبثف « دشأ فوخلا ناكنيبأو متأ باذعلا هوجو نايب
 اذإ باهذلاو « قالطنالا تقو شيعلا بيط نوكي امتإ ناسنإلاو ( لظ ىلإ اوقلطنا ) ةبآلا لوأ

 « تالاخجاو رصقلاب ةرارشلا هيبشت عقوف « هرصق ىف ناكاذإ بطلا لظلا دحي امو ء ًابكار ناك

 2مم مكهنلا ىر## ىرب اذهو ء رصقلا اذه لثم ىف كلظو . تالالا هذه كب وك ىم : هل لبق هناك

 ىف لخدأ ءاوهلا ىلإ رصقلا رياطت نأ مولعملا نم ( رشاعلا ) فارطاا ىف لصاع ريغ ىنعملا اًذهو

 ماسجالا هذهو . بشللاو رجلاو نالا نم ًايكرم نوكي رصقلا نآل , ةميؤلا رياطت نه بجعتلا

 ناك الك ء:ىثلاو « مدآلا نم وأ سابركلا نم ام] ةذختملا ةمدخلا نم زانتك الاو لّقثلا يف لخدأ

 000 تاتا لإ( فلا ربطت 21 راحأ تناك كيد | ءا را قدراط ناك زاك | شاول

 نكت 2 ةردللا وا نعل ررانلا لم مظعت دصقملا نأ مولعمو « ءاومللا ىف فارطلا ريطت ىنلا رانلا
 عاميإلاو ماليإلاف لخدأ ناسنإلا ىلعرصقلا طوةس نأ رهو (رشع ىداحلا) ىلوأ رصقلاب هيبشتلا

 ىف ارايلذإ تاززأ ردقلا كلت نأ تيفي صقلا7 تارا رثقلا كلت هينيفتف هيلع عفا رطلا طوةس نم
 هيلع طقسي لازيال هنأ ىلع ًايبذت كلذ راصف : ًاديدش امالبإ هلؤت امإف رفاكلا ىلع تطقس مث ءاوحلا

 (رمشع ىفاثلا) ةياغلا ىف ملؤيال هنإف « ناسذإلا ىلع فارطلا عوقو فالذي روصةلااكتارارش ءاوملا نم
 ن. د>او لك عم نأ ىلع هيبذت لاهجاب تارارشلا هيبشتف «ةرقوم نوكت رومالا رثك أ ىف لاا نأ

 تاالاد+جاك تارا رشلا كالت ليق هن أكف « هللا الإ اهددعىص<الةنغاوءاليلا نم ًاعاونأ تارا رشلا كلت
 . تأ تالادجلاب هيبشتلا ناكف فارطلا ىف لصاح ريغ ىنعملا اذهو ؛ءالبلاو ةنلا عاونأب ةرقوملا

 ديزألا باطفيلاعت هللاىلإ انعرضتولو ةد>اولا ةظحالا فرطاذا ىلع تلاوت هوجولا هذهنأ ملعاو
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 رفص هلوق امأ ؛ سنجلا ةدارإل رفص ليقو ؛ ساقاا ىهو ميلا مضب ةلمج ( ةعبارلا ةءارقلا )
 الإ لبإلا نم دوسأ ىرت ال ءارفلا لاق ٠ ةرفصلا ىلإ برضت دوس هنه دارملا نأ لع نورثك آلاف
 دوتساللا للاب“ هبشأ ناكرانلا نول نم ةيقب هيفو طقسق رئاطت اذإ ةلرشلاو 1: ةرفص بوشم هو
 رّوعلا نآإل + ةآوسلا»ل. ةرفضلا أوه دارملا' نأ ةاملعلا ضعب ارعزو*+«ةٌوغبطلا قم ليش .هباودصل لكذلا

 تاقطنا آذإذّوْسْأ نيَصِي ان]و "قفا ناك ارا, ناك تمون« ًازان نك غاذامالو رع فهو انم)
 ]ٍفاوضلا اوه ئدنع لوقلاءا ذه رف[ ىرق [طمشرال كانه

 عباتتلاو ةرثكتلاو نوالا فو  ردعقلاب مظعلا ىف ررشلا هبسش ىلاعت هنأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 قرتفي مث رصقلاك نوكيف مظعي ررشلا ءادتبا نإ أضرأ ليقو « رفصلا تالاجلاب ةكرملا ةعرسو

 ىف لاق هنأ سابع نبا نع لقن هنأ لعاو ٠ رفصلا تالاجلاك ةسعباتنملا ةقرفتملا عطقلا كلت نوكتف
 ةريصق مهروصقو « برعلا دالب ىف درو ام هيبشتلا اذه نأ ( ردقلاكررشب ىرت امن]) هلوق ريسفت

 انبي ىردلا تانازوأ عمس ايلف ٠ رصقلاك ررشب ىرت اهنأ ىلاعت نيبف ؛ ةميخلا ىرجم ةيراج كمسلا
 : هلوق وهو ٠ مدالا نم ةميخلاب هرممشو هيف فرصت

 فارطك ةرارش لكب ىرت.. ىجذدلا ف بئائذلا ةعطاش ءاوح

 بحاصل ىلوألا ناك لوقأو « ةيآلا هذهل ةضراعم كلذ رك ذ هنأ فاشكلا بحاص معز مث

 هيبشت لوقنف ٠ هيف_ مالكلا ,قيقحت,نمرانل دب الف هركذ دق ذإو « كلذ, ركذي آل نأ ,فاشكلا

 نوكت ةرارتشلازأ (لوآلا) نيبجو نفلكشلا امأ ؛ مظعلاو ,لكشلا ىف هيبشتلا ديفي'فارطلاب ةرارشلا
 ىهف عسنت ىتلا ةطقنلاك ىهف تعستا تبعشتا اذاف « رانلا نم ةطقتلاك اهبءاعشنا لبق

 ةديدش ىبف هناوطاآلاوأ ةركلاك ةرارشلا نأ (ىاثلا) ًائيمثف ًائيش عسنت لازتال اهنإ مث ةطقنلاك امسأر

 امأو . هيبشتاا اذه ىبتنم اذه « رهاظ رمآلاف مظنلا ىف ةميخلاب هيبشتلا امأو ةريدتسملا ةميخلاب هبشلا

 نإف ةميخلا هبشت

 ىعملا اذهو ؛ داوسلا نم ءىثث موشي رفصأ ةرارشلا نول نأ ( لوآلا ) هوجو نُف هيف حدقلا هجو

 ةكرحتم تالاهجا نأ ( فاشل ) ميدآلا نه ةميخلا ىف لصاح ريغو رفصلا تالالا ىف لصاخ

 فنرأ ( كااثااو ) ىلوأ ةكرحتملا تالاملاب كرحتملا رارششلا هيبشتف ةكرحتم نوكت ال ةميخلاو
 لصاح ريغو رفصلا تالاخلا ف لصاح ىنعملا اذهو ضعبلا فلخ ابضعب ءىحي ةعباتتم تارارشلا

 ىلع هيبنت رصقلاب ررشلا هيبشنف هتمالس عضومو لجرلا نمأم رصقلا نأ ( عبارلا ) فارطلا ىف
 ناك هنإف كلذك رفاكلا لاحو : ةمالسلاو نمالا هنم عقوت ىذلا عضوم ا نم هتفأ تداوتامإ هنأ

 ةميلاو « نيدلا كلذ نم الإ ةنم الو ةف 1 هل ترهظام هنإ مث . هنيد نم ةمالسلاو ريخلا عقوتي

 كلله ىف لاما لك نأ نودقتعي اوناكبرعلا نأ ( سماخلا ) ىلكلا نمآألا اهنم عقوتي امم تسيل
 نيحو نورت نيد لامج اف مكاو ) ىلاعت لاق اذهلو معنا كلم لصحع امإ معنلا مامتو لاما

 ةمارك مكنيد نم نوعقوتت تنك محل ليق هناك« مهم مكهتلاك دولا لامجاب ررششلا هيبشتف ( نوحرست

 ىف لصاح ريغ ىندملا اذهو  لامم اك ىه ىتلا تارارشلا هذه وه لاما كلذ نأ الإ الامجو ةمعنو



 نذكحامإ كلذ 0 7 نأ (ىناثلاو) رانلا بهل نم هيلإ أجلي هل حورال ىأ ( ميرك الو ) ىنعم ىف
 نه مكلظي ال لظلا اذه نإ مهل لايف ء« ضرعلاو باسد>لل نوسبح ام دنع لب منبج اولخدي نأ لبق

 بهللا نأارهو براق هلاق 0 رهو 0 هجو) ةيآلا ىفو ءرانلا بحل مفدي الو شك

 ىذا تاتا نصمت اك ا نان تكلا 5 اذه

 ةازازساو ردم وه رام 0 لا ل ىر امنإ ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا ١)

 لكلا هيليطلأ اذإ هلرالا تال 2 1 نام طا ؤسج 62 داش انلا من اطت اهتم كاّرتكو
 اهل ًاناخد لظلا كلذ ناك ىنلا رانلا فصو ىلاعت هللا نأ ملعاو . ًاددبتم طسني رارشلاو سمشلل

 كلذ هبش ىلاعت هنإ مث. 4 هال اع رراثلا تلاع نأ نابفسنم ردو دسفللاوا هقمئلقأللا ؟انغملاب كاعاجأب

 رصقلاب ىمسملا ءانيلا هنم دارملا نأ (امهدحأ) نال وق هريسفت ف رصقلا#( لوألا نيثينشبرّرشلا

 ريسفتلا ىف ريدقتلا ىلع مث ؛ كلذ دارملا سيل هنأ ( ىناثلا ) ماظعلا روصقلا ديرب سايع نبا لاق

 لاقن دارملا#لاق- لجو( ةارمعو_ رماو.ةزمتك داضلا :ةنك اشاةّوَضق عمج ان :أ (اهد>أ) هوجو

 سابع نبا تلأس سباع'نب نم>رلا دبع لاق ء رصق مهلاو ةرصق ظيلغلا لزجلا بطحلا نم دءاولل
 وم ةنمل اللوق اذه ءارر طفلا ميلان ءانك ى ”هحظقتا'ءادتعلا موك دنا انيك دن عج قره لاف رطاقلا قع

 فاشكلا بحاص لاق ؛ ماظعلا رجشلاو لخنلا لوصأ ىه اولاق مهنأ الإ . كا>ضلاو لتاقمو ريبج

 دو ءاسم نباأ رقو « رِجشثو ةرجش وحن لخنالا تاع أ لبفا“ق اعأ ىو نيت>فب رصقااك ءىرق

 . جو>و ةجاك ةرصق عمج ىف رصقااك ريبج نب ديعس أرقو ؛ نهرو نهرك رصقلا ىنعب رصقلاك

 : ناتلأ .مهيفو. ( رفص تالامج هنأأك) ىلاعت هلوق ( قالا هيبشتلا )

 أرقو « تويبو تاتويبو لاجرو تالاجر مهلوةك لامج عمج تالامج 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 مضلاب تالاغجا ليق ( اهدحأ )اه 5 دو يردي هءارث رهو ميجلا مضي تالاج سابع نبا
 ىف فوردملا لاقو كلذ ركنأ نم مهنمو سواقلا اهل لاّيو ٠ نفسلا لاح ىهو ظالغلا لابحلا

 عطق ىه ليق ( اهناثو ) ( لما جلي ىتح ) ءىرقو ميلا ديدشتو مهجلا مضب لجلا وه ام لاخلا

 ةغالا لهأ مظعمو سابع نباو « مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نع ىورم رهو « ساسدنلا

 لاقي ٠ ف ءىثلا نم مضلاب تالاخلا نوكب أع رو رطل رفلا لاع ( اهنئاتؤزار» هنزفالي ال
 عومب ءىثث اهنأك عفترت ةررسشلا هذه نأ ىنءملاو « نيعمت ىأ ةلمج موقلا ءاجو . باسملا تلجأ
 عمج ميجلا مضي تالامج لاقي نأ زو ءارفلا لاق ( اهعبارو ) ءارفلا لوت اذهو ٠ رفصأ ظيلغ

 . لاخرو لاخرو لخر هلاقي اك« 2 لا مضي لامججو ميجا مضي لامج

 ءاتلاو ىلع وبأ لاق ٠ ةراجحو رجح لثم لج عمج ىه ميجلا رسكب 0 ( ةئيناثلا ةءارقلا )

 ؛هلاخ لذ ف 9 5 , عمجا ثد *أت] اللازج تقم اعإ

 )١( نابجو مدقت ىذلا نآل , ثلاث هجو ةيآلا ىفو : لاقي نأ باوصلا ٠



 "ا ةيآلا ٠ منك ام ىلإ اوةلطنا : ىلاعت هلوق

 هيأإ] نورطضم مهأ لجال سد اوداقنا مهنأ ىعملاو ؛ ىضذاملا لففل ىلع ) اوقلطنا ) بودعإ

 مإل6لا رخآ طبت ريل.« ءافلاب. ار ةلظناف لاقي :نأ.ىخبتي ناك هن. ًالديعير ذه (هنمر اعامجما نر لك 1
 ذئمويب ميلع بيلو .« قئالخلا سووقر:قم.ةمايقلا موي بوقت !سوتعلا نإ رترواريسملا لاقاو كلم
 هتمحر هللا ىجني مش «مويلا كلذ دتع و مهسافنأب ذخأتو مهعفستو سمشلا مهحفلتف « نانك الو سابل
 نيبذكسلل لاقيو ( مومسلا باذع اناقوو انيلع هللا نف ) نولوي كانهف هلظ نم لظ ىلإ ءاشإ نم
 متهج ناخد ىتعي ( لظ ىلإ ) هلوةو « هباقعو هللا باذع نم ( نوبذكت هب متنك ام ىلإ اوقاطنا )

 : تافصب لظلا اذه فصو ىلاعت هنإ مث ( مومحي نم لظو ) هل نق

 ىردأ ام : نسحلا لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( بعش ةثالث ىذ )[هلوق 4« ىلو الا ةفصلا إب

 نوك بعش ةثالث ىذ لظ ىلإ هلوقب دارملا موق لاق ( اهناثو ) ائيش هيف تعمس الو « لظلا اذه ام

 ةطيم اهنإ ثيح نم زاجم لظلاب رانلا ةيمستو « مهب ةطيحمو مهاجرأ تحت نمو مهقوف نم رانلا

 مماشغي موي) ىلاعت لاقو (للظ مهتت نمو ءرانلا نم للظ مهقوف نم مل) هلوقك بناج لك نم مم

 طاحأ)هلوق نم وهو ناخدلا دارملالب ةداتق لاق (اهئلاثو) ( مهلجرأ تحت نمو مهقوف نم باذعلا

 ىرخأ ةبعشو هنيمي ىلع ناخدلا كلذ نم ةبعش نإ مث ٠ ناغدلا وه رانلا قدارسو ( اهقدارس مهب

 نع ةؤهتئلاو هنلع نع بضغلا نال دعت ريغ: اذه لوقأو .."هتاؤفاان ةثلاث ةيعلو "ارا الع

 ىو « هدئاقع ىف ناسنإلا نع ةرداصلا قافآلا عيمج عبنمو « هغامد ىف ةيناطيششلا ةوقلاو ؛ هلامش
 ًاضيأ نكميو : تاملظاا نم عاونأ ةثالثلا عيبانيلا هذه نم تدلوتف « ةثالثلا هذه الإ سيل « هلامعأ

 ةرانتسالا نع حورال ةعذام ىهو : مهولاو . لايخلاو سلا ىهو « ةثالث تاجرد انهه لاقي نأ

 ةءلظلا نم صاخ عون ةثالثلا بتارملا كلل؟ نم دحاو لكلو « ةراهطلاو سد.لا ملاع راونأ

 علل مسقني ميظعلا ناخدلا نإذ ؛ امظع ناخدلا كلذ نوك نع ةيانك اذه موق لاق ( اهعبارو )

 ليلظ ريغ : هلأ وهو « كلذ دعب هركذام بعش ثالث ىف لمتحو ملم وبأ لاق ( امسماخو ) ةريثك

 . رصقلاك ررشب ىئرت اهنأبو بوللا نم.ىذي ال هنأو

 لظ ريغ مهلظ نأب ضيرعتو مب مكمت اذهو ( ليلظ ال ) هلوق لظلا كلذل 4 ةيناثلا ةفصلا إل

 . سمشلا رح عنميال لظلا كلذ نأ ىنءملاو « نينمؤملا

 نال هدعبأ ىأ ؛ كهجو ىنع نغأ لاقي ( بهللا نم ىنغي الو ) ىلاعت هلوق 4« ةئلاثلا ةفصلا إل

 هريغو ىأ ء رجلا ل< ىف هنإ فاشكللا بجاص لاق « هبراقي جاتحلا نأ: اك« هدعابي ءىثلا نع ىنغلا

 نوكي امنإ لظلا اذهنأ (امهدحأ) نيهجو لدتحي اذهو لافقلا لاق . ًاثيش بهللا رخ نم « مهنع نغم

 لاقف لظلا ةعفاولا ةروس ىف هللا رك ذ دقو . اهيل نم مهرتسي الو ٠ اهرح نم مبلظي الف. مهج ىف

 دابال) لاق مش ءاهولخد اذإ مجفف ا انهو ( عقال وذ رابال ) موهحنملظو. ميحو مو ىف)

 ( بمللا نم ىنغي الو ) هلوقو ( دراب ال ) ىنعم ىف ( ليلظ ال ) هلوق نوكي نأ لمتحف ( ميرك الو



 ةيآلا . نوبذكت هب متنك ام ىلإ اوقلطنا : ىلاعت هلو 011

 ثكن ىذ لِظَلا وقل 01٠ َنوبدكحن / مك ام كِل ١ وقلطلا
 2 2 0-- - هه هذآ

 اتت

 م 203 02-8 0

 ني ةلاكر رشي ىمرت اهنإ لد بهللأ نم ىذا الل لطال نايل
 - 0 هس وسم مثلو ل ب مولا و نم

 «ع؛» نشانكشلل ل دامو ليو ةرفرفز رفص تلا ةناك

 هك -- هم

 فترودكسي ءايحألا نأ ىنمملاو امطب ىف ًاتاومأو اعرهظ ىلع ءايحأ تفكتت اهنأ ( اهد>أ ) هوجو

 سانلا يرض ف عا ًامأ ضراألا ثنوهسا اوناك اذهلو 2 مثدوف َّق نونفدي تاومالاو مدراس َّق

 تافك ام 1 (امناثو) موعضتامأ ُك ن0 اماإ ثنو ومص اذاكا1 '؛ هل. 5 اهدلو مضل 1 مالاك

 لاح[ ءايد اآلا]تفكست 6 نا َُ 2 ةرذ: ا روهالا ا ارحالا ١ لصف 5 5 | 2 ىعمي ءامحالا

 ىف هيلإ ناسنإلا جاتح امل هاج ا لا ا أ 2 6 لانو ) الف اه 0

 ةعفادلا حاصلا ةعما+لا ة 4 هب ل ضر ههلإ نم 0 كإذ 3 ال 3 بارشهو 0 نمد هن اجاح

 تن ام ىحلاو 0 صضر لإ كل عجار 5 عم ) يسرك 2 >أ) هلوق نأ ( اهعبارو ( اهم ة ةيليم راضإلل

 : ا ةيآلا ّق قا ) تب د ل م تيللاو

 ١ اك تار الآرو ءاح الا! تامك هنو نيكنتلا لع ( ناومأوءايحأ "لأ لق م4 لوألا ©

 ( كورصح ال انيك" ؛ نودع ل 5ك 2 لق ةنأك « ميخفتلا ياكل د نوم ود ( باو ا .

 نأ لاه لقت ) باوجلا ( 9 ٌاينلا عطق بوجو ىلع ةيآلا هده هلك له 4 فق لاؤدلا 0 ش

 بحي زرحلا نم قراسلاو « هل ًازرح نوكستف تيملا تافك ضرأالا نأ ىلع ةيآلا تلد لاق ةعيبر

 . عطقلا هيلع

 ) ا ىماور أمف اناعجو ( ىلاعت هلوق ةءآلا هذه ىف ةروكذملا معنلا ند 4 ىناثاا عونلا 0

 وهف لاع لكو ؛ تايلاع ىأ ( تاخماش )و لوزتال ضر الا رهظ ىلع تباوث ىأ ( ىماور ) هلَوَه

 . ةاتكنلا اذه َّق تمدقت دق لايجلا ةقلخ عفانمو 2 هفنأب عاش نيكل لأ 2 او 5 4

 , ةبوذعلا ىف ةياغلا وه تارفلا (اتارف ءام ّ ايعساو) لاعب هلو معنلا نم « ثلاثلا عونلا )ل

 : ) تارف باذع 1 ( هلوق َْق هريسقت مدعت دقو

 ليلظ ال « بعش ثالث ىذ لظ ىلإ اوةاطنا ٠ نوبذكتت هب متنك ام ىلإ اوقلطنا ل ىلاعت هلوق
 . ( نيبذكللا تفرز و يفك فلارعل نوم ار كدلا نون صرع نزاع بولا لقت قل الذ

 ةرخالاىف مهاذع 4 فيك نام 0 م ,> و نم سما الا و ١ وه اذه نأ 0

 هب م ل ىلإ اوقاطنا ( 3 لاقي هنأ ىنعملاو ) نك 4 منك م كل اوقلطنا ) هل و٠ امأف

 أر 1 2 ربركست أ || ) اوةلطناو ) ران |١ رح مم نيا ءاهلا نأ رهأ 5 « باذعلا نو (نوبذكت



 قل ةيآلا . انافك ضرالا لءمن ملأ : ىلاعت هلوق
 ىماور اهيف انلعجو «.د» اتاوماو ءايحأ .بهد اتافك ضرالا لعب ملأ

 ساس ل ريثو 2 ه2 96 - س مر ست داس ه ربا هال هوس 2

 <« ؟/» نييذكملل كيه ليو («ا/د اتارف 3 مك انيةساو تاخغاش

 هريغل ال ىلاعت هلل مولعم تقولا كلذو ٠ ةدالولا تقو ىلإ محرلا ىف هنوك دارملاو ( مولعم ردق

 هللا دبع و عفان أرق ( انردقف ) (  ماحرآلا ىفام معي و ) هلوق ىلإ ( ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ) هلوقك

 معتق ًاريدقت كلذ انردق انإ ىنءملاذ ديدشتلا امأ « فيقختلاب نوقايلا أرقو « ديدشتلاب صاع نبأ

 قلخلا عاق ] نال و ( هردقف هقلخ ةفطن نم ) ىلاعت هلوقب هجولا اذه دك أتيو ٠ نحن هل نوردقملا

 فيما املا ل عضوه ىف هركذ نسخ قولخلا ىلع ردقملا نم ةمعن ديد>تلاو ريدقتلا اذه ىلع

 بيحأو نوردقملا رعنف انردقف لاقي نأ بجول.ةءارقلا هذه تح ول لاق ةءارقلا هذه ىف نعط نهو

 دا اما ( كي مهلبلمأ ني رفاكلا ليل ىلاعت لاق ٠ نيتءللا نيب عمجت دق برعلا تاهل

 ادرار انش تكد رب وت و هقلخ ىلع انردقف ىأ ةردقلا نم هنأ (لوآلا) : نامجو اهيفف فيفختلاب

 فريفختلاب ءىثااتردق لاقي هنأ (ىناثلاو) تائيهلاو روصلا نسحأ ىف هانقلخ ثيح (نورداقلا مهنف)

 ةقزر هيلع ردقو « توملا هيلع ردقو ؛ توملا هيلع ردق : لوةت برعلا ءارفاا لاق « هتردق ىنعم ىلع

 . ( هقزر هيلع ردمف ) ىلاعت لاق . ديدشتااو ف.فختلا ردقو

 مكانيق أ و تاخعاش ماو ر اهنف انلَعْجَو ب اتومأو'ءامحأ.: انافك نضر الا لعخي ملأ ىلاعت هلوق

 . ( نييذكسلل ذئهوي ليو ؛ أتارف ءام

 مهيلع هل ىتلا معنلاب مهرك ذ هال كلذ ناقكلا تفر نق 4« عبارلا عونلا» وه اذه نأ معا

 ذئم ليو) ةبالارخآىف لاق مث , قافآلا ىف مهملع هل ىنلا معنلاب مثركذ ةياآلا هذه ىفو ء سفنأالا ىف

 الج اعمذلا قامتحتسا ناكم سبقأ ةيانجلا تناك رثك أ تناك الك معنلا نأ انمدفام هيف بدسلاو (نيبذكسهلل

 قولا معنلل لص الاكس فن "الا ىف ىلا معنلا نال ؛ ةيالاهذه ىلعةيآلا كلت مدق امنإو ءدشأ الجآب اقعلاو

 . انكم قولخملازم ءىشب عافتنالا ناك املةميلساءاضع الاورصبلاو عملا وةايحلا الول هنإف . قافآلا

 ءابشأالا برقأ نال اممدق امو «٠ ضرأالا ( اهوأ ) ءارثأ ةثالث انهه ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 ءىثلا تفك . لاقي عمجاو مضلا ةغللا ف تافكلا ىنعمو ء«ضرأالا وه ةيجرالا روم“الا نم انيلإ

 . تفك ردقال لاقي و . هيف لمح اه ايش عيضيال ناكاذإ تفكو تيفك بارج لاقيو « هتمدض ىأ

 اذه لاقيو ٠ عمجيو مضي امل عاجاو مامضلا لوةك « تفك ام مما وه فاشكلا بحاص لاق

 هلو © اذادش ثلا هب ذقن ىذلا ظحلا مست مث ءىثلا تددش لوقتو : باوب الا عامج بابلا

 تفكن وهو هيلع لدي رمضم لعفب وأ . ًاتاومأو ءايخأ ةتفاك ليق هن*6 ًاتاومأو ءايحأ بصتتا

 ىنحملا ىف مث . ةغللا وه اذه ريمضلا نم لاحلا ىلع نايصنيف ؛ ًاتاومأو ءايحأ مكتفكت ىنعملا نوكيو

 «8م6-رخخ عمر
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 « نيمرجنا ميج ىف مع مرج الف ؛ نيمرجم مهنوكسل مهم هلعفن امن كالهإلا اذه ىأ ( نيمرجلاب لعفن
 . مكحلا مومع ىضتقي ةلعلا مومع نآل

 ةبيصملاف ءايندلا ىف اوبذعو اوكءلهأ نإو ءالؤه ىأ ( نيبذكسملا ذئموي ليو ) ىلاعت لاق مث

 . ةمايقلا موي محل ةدعم ىربكلا ةماطلاو ىمظعلا
 و ةتامالا قلطم وه ( نيلوالا كلك ا هلوة ىف كالهالا نه دارملا © قاتقلا لاؤسلا ١

 نمؤلل لصاح ىمأ كلذ نآل  رافكلل ًافيوخ نكي مل لوألا وه كلذ ناكنإم ؟ باذعلاب ةئامإلا

 « باذعلاب ةتامإلا وهو ىناثلا وه دارا فتاكذنإو « رفاكلا اريذ< حاصي الف ؛ رفاكلاو

 شانك لدفن لل تاركرشأ قطتي نيمو لكش :كالذبك ءىترعألا ميعبتت مث ) هلوقف

 تنأو مهيذعيل هللا ناكامو ) لاق ىلاعت هنألف ًأضيأو ٠ كلذ دجوو مل هنأ مولعملا نمو ؛ كلذ لثم

 شرق ق- ىف كلذ عقو دقو « بيذعتلاب ةثامإلا هنم دارملا نوكي نأ زوال مل: باوجلا ( مهف

 رمد ياطماانلاثل لو كله إلا ل نسزطاوملا نكي نأ 3و ملف ؛ كلذ انملس ؟ ردب موي وهو

 مهصرخل نيمدقتملا كئاوأ نإ ليق هن اكف ؟ نءللاو مذلل ةبقعتسملا ةتامإلا وهو امهورك ذ نزذللا

 ةيوقعلاو اندلا َّق مييلع نمللا قاو ا.ندلا مهتاف لق اوتام مما مر صاخو ءايدنالا اوذناع امندلا ىلع

 مالكلا اذه لثه نأمولعهو نيدوجوملا رافكلا ءالؤد لاح نوكي اذكهف , ًادمرس ًامئاد ةيورخآلا

 رجزلا نوفل مظعأ تيس

 معنف انردقف . مولعم ردق ىلإ نيكم زارق ىف هانلء .« نيبم ءام نف مقا مأ رإ) ىلاعت هلوقو

 4 نيبذكسلا ذئموي ليو « نورداقلا

 (لوآلا) : نيبجونم هيف فيوختلا هجوورافكلاا فيو نم (ثلاثلا عونلا)وه اذه نأ ملعا

 حقأ هوح ىف ممتيانج تناك رثك أ مب لع هللا ةمعف تناك اءاكو ٠ مهلع 4 اعذإ مي ظع مثر أل ىلاعت هنأ

 3 ليو ) ماعنإلا اذه رك ذ بيقع لاق 3 مظعأ باقعلا ناك كلذ نكسر لو

 رذاقلانأ لقعلا ىف رهاظو ؛ ءادتبالا لع ًارداق هنو 57 لال هنأ ) ىناثاا هجولا ) . ( 0

 ليو ) مهةح ىف لاق مرجال . ةرهاظلا ةلالدلا هذه اوركنأ ايلف , ةداعإلا ىلع رداق ءادتبالا ىلع

 , ةفطنلا نم ىأ ( نيبه ءام نم مقل ملأ ) هلوق نأ وهف ريسفتلا امأو ( نيبذكسلل ذئموي

 نآل « م>رلا وهو ( نيكم رارق ىف ءانلعخل « نبهه ءام نم ةلالس نم هل لعج مث ) هلوقك
 ىلإ ) لاق مث «دلولا هنم قلخي الام فالخم نكمتيو محرلا ىف تبثي نأو دبال دلولا هند قاخي ام
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 لعفت َكاذك «(١1/د نياؤخنالا ان 7 215 لولا ا كلم ما

 ناس رثو سهاد ماو هرث هدم

 1١9(« نيوقكعلا د كءموت دو »/1١« 3-5 لى

 ..هيأ لقي ل قكلاو أ كمتلاب الباز وو و ( مكيلع مالس ) هوو « هيلع وعدملل هماودو
 (اهدحأ) نيبجو نم (باوجلا) ؟ ( تسمط موجنلا اذإف) ةلوق باوج نبأ (فاثلا لالا

 اذإف ) هلوق ىف عقي هن ال « فيعض اذهو « تسسمط موجعنلا اذإ . عقاول نودعوت ام : ريدقتا

 , اذإو اذإو (تسمط موجتاا اذإف ) ريدقتلاو ؛ فوذ باوجلا نأ ( ىناثلا ) ؛ ( تسمط موجنلا
 . ةمارقلا موقتو لامعأالاب ةازاجما عقت ذئنيخ

 ذئءو» ليو نيمرجلا» لعفن كلذك ٠ نيرخآلا مهعبتت مث « نيلوآلا كلمن م١ ىلاعت هلوق

 . رفكللا نع مهريذحتو رافكللا فيوخت ةروصلا هذه نم دوصقملا نأ معا ( نيبذكملا

 لصفلا موي وهو : هب نودعوي ىذلا موياا نأ ىلع مسقأ هنأ فيوختلا نم ه4 لوآلا عونلاف ل

 (نيبذكسلل ذئموي ليو) لاقف ليوهلا ىف داز مث ( 0 مو. ام كاردأ امو) لام لوه م“ عقاو
 نيمدقتملا ةرفكللا كلهأ هنأ وهو. ةيآلا هذه قارك ذ ام / فيرختلا ن رم ناد عونلاو ) ل

 لاق مث ًاضيأ مبكل نأو دب الف « نيرخأتملا ءالؤه ىف ال_صاح رفكلا ناكاذإف . مركب

 ديدشلا باذعلاف ةرخآلا اءأو « كالهلا مبلصاخل ايندلا امأ «٠ لوقي هناك( نيبذكسملل ذئءوي ليو )

 (لوآلا) نالاؤس ةيالا ىفو ( نيبملا نارسخلا وه كلذ ةرخآلاو ايندلا رسخ ) هلوقب ةرامثإلا هيلإو
 موق نم نيلو الا.كللهأ هنأ ( لوآلا) نالرق' هيف (ٍتاؤجلا) ؟ نيرخآلاو َنيلوآلا نم دارألا اه

 رافك مهو نيسرجل ال( لخفت كإذك يسوم ظارلو تعش موق نيرخألا ميكب مش وع 6 حوأ

 لاحلا لوانتي وهف عراضملا ظفاب ( نيرخالا مهعبتن ) هلوق نال فيعض لوقلا اذهو ٠ شيرت

 اوناكنيذلا رافكساا عيمج نيلوالاب دارملا نأ (ىئاثلا لوقلا) ةّبلا ىضاملا لوانقي الو لابقتسالاو

 كلذ لعفنس ىنعم ىلع كفاك ىلع ) نيرخآلا مهعب 7 مش ) هلوةو ٠ ملسو هي هيلع هللأ ىلص دمخ لق

 00 جرعأالا أرق ليق نإف  مهعبتتس هللادبع ةءارق فانئةسالا لع لديو ٠ رخآلا لوالا عبتنو

 ةءارقلا انلق ؛ لبةتسملاال ىضاحلا هب دارملا نوكب ذئني>و . ملأ ىف كارتشالا ىلع لدي كلذو مرجلاب

 نوكي نأ مرجلاب ةءارقلا تضنقا ولف « ليقتسملا ىضتقي كلذو نيعلا ةكرحب مهعبتت زئارتلاب ةتباثلا

 مرزجال سيل نيعلا نيكست نأ انملعف . زئاج ريغ هنإ و ؛ نيتءارقلا نيب ىفانتلا عقول ىضاملا وه دارملا

 : سيقلا .ىرما تيب ىف ىور ا" فيفختلل

 بةح>:سم ريغ برشأ مويااو

 كلذك ) .لاق نيمدقتملا كتل وأب لعفي ام لثم نيرخأتملا ءالرم لعفي هنأ نيب امل ىلاعت نإ مث



 ةيآلا ٠ تاجأ موب ىاأل : ىلاعت هلوق ٠

 »١4« لصفلا 7 كيودام »١١« لصفلا مويل 1 1 9

 8 1 ه1

 »١١« نايدكاجلل كيموت ليو

 نيب اذإو «لاَقي نأ عضوملا اذهب قيليالو . ةمايقلا تناكاذكو اذنك ناكاذإ ليق هن اك. ةمايقلا مايقل

 ىف الصاح ناك نايبلا كلذ نآل ةمايقلا تماق مهمأ ىلع ةداهشال هيف نورضح ىذلا تقولا مهل

 اذه اذكف «ةمايقلا مايق تقوب ةصتم ف.ذلاو جرفلاو سمطلا ىهو ةمدقتملا ةثالثلا نالو ايندلا

 ليصخ كيت أتلاٍاانبت دازرلا نأ 1( قاثلا.لولا#) .ةمايقلا) ءايقن تقوي" اصتخما ناوكي نأ تح تيقوتلا
 كلت ليص# ىلع تاليعفتلا ءانب نآل .. ظفللا ةقاطم ىلإ ًاضيأ برقأ اذهو . هنيوكتو تقولا
 مث تقولا ليصحت تيقأتلا اذكتف ؛ةكرملا ليص# كيرحتلاو داوسلا ليصح# ديرستلاف . تارهاملا
 بهذي نأ لجال نيءي ملو كلذ نيدي مل امإو ؛ ءىث ىأ تقول ليصحت هنأ ناب ظفللا ىف سيل هنإ

 ىذلا تقولا نيوكست دارلا نوكي نأ لمتحيف دشأ هيف ليوهلا نوكسيف بناج لكىلإ مهولا
 نان تاوتلب نقلا لبنا ةوديش الا كقأللا يدش ركن أو مهمأ ىلع ةداهشلل هيف نورضحي

 ( ناار ةياساو) ءلطاجوالب عرب اهلرانعل كالا: ناز يطوي ا امكن 71]2لاوس كم رفا رك

 ضرعلاو رانااو ةنجلا نودهاشي ىذلا تقولا وه نوكي نأو ( نيلسسرملا ناأسنلو مهلإ لسرأ
 اوبذبك نيذلا ىرت؛ةماّيقلا ماوي و ) هلوقب ةراشإلا هيلو.« ةمايقلا لاو>أ رئاسو نزؤولاو'باسحلاو

 !.(ةادرو دف مههوجو هللأ ىلع

 مويلا كلذ ميظعت نم دابعلا بجعي ىلاعت هن ااكيج رن ىأ « تاجأ موي ىآل ١ ىلاسعت هلوق

 مم ادمان يع و د :م بيذعت ىهو : ءالؤم ةقلعتملا رومالا ) تارخأ موإ ىالل ) لاَقف

 نإ ءاردلارييققناو با كناور نض رءلازو علا و هاللاز نم ني نايعإإلا| لإ: قانا قوعدي اوناكام قوظو

 .: نيزاؤملا عضوو

 لصف موي ؛ امتع هللاإ ئضازإ سابع نبا لاق © ل اضفاا مويل 2 لاقف كلذ نب ىلاعت هنإ مث

 . ( نيعمجأ مهتاقيم لصفلا موي نإ ) هلر .ةك اذهو ؛ قئالخلا نيب نمحرلا

 لصفلا موب كءلع و 1 4 لصفلا موي ام كاردأ امو ل لاق ًايئاث ًاميظعت كلذ عبتأ مث

 . هتبارمو هتدشو

 دال ةواغاتل 00 "نيب ذكاسلل ىأ ( نيبذكسللا ذئءوب ليو لاقف ثلاث ليوهتب هعبتأ مث

 :نالاؤس انهه قب « هنع اوربخأو مالسلا مهلع ءايناللا لو ديا لعادل كيكو
 وه (باوجلا) ؟( نيذكملا ذئهويليو) هلوق ىف أدتبم ةركنلا عقو فيك( لوألا لاؤدلاإ

 كالحلا تايث ىنعم ىلع ةلالدال عفرلا ىلإ هب لدع هدكيلو فالف كيم داع ان ل قط داجا ف



 من ةيالا 1 يكل : ىلاعتهلوق

 اد اس هه أ

 »٠١١«6 ل ذ لآبجلا اذإو (؟2 تجر سل اذإو ١/« تا هيجل ذا

 7 ودوم سر كاسر

 ١١١« تتقأ لسرلا اذإو

 جتحاو « عقاول رشلاو ريخلا نم هب نودعونام لكنأ دارملا ىلكلا لاقو « لزان نئاكل ةمايقلا موي

 نأ ىلع لدف : ةءايقلاءوي تامالع ؛ تايآآلا هذه بيقع رك ذ ىلاسعت هنأب لوآلا ريسفتلاب نولئاقلا

 . مويلا اذه 3 و تامالع رك ذ هنإ مث , طقف ةمايقلا وه ةيآلا هذه نم دارملا

 انبر ) هلوق دنع سمطلا ريسفت انركذو (« تسمط موجنلا اذإف إل 0-0 اهوأ)

 !!(ترثتنا) ةلوقل.قفاوم هاو ءابتاوذ تح دارملا نوكي نأ لمتحف ذل ابو( مهلاومأ ةلعا رشف

 اراغغإلا ليف هجاحال نال, ل وأ لوألا .ةاهزا نأ تقع ةازللاا نزك نا

 . رونلا ةقو>م رثتنت مث أهرون قد نأ زوحجيو

 قوقشم لكو . جرفناف هللا هجرف لاقي قشلا جرفلا 4 تجرف ءامسلا اذإو رجل هلوق ( اهناثو)

 لاقو (ماهخلاب ءامسأا قةشت مويو ) (تقشنا ءامسلا اذإو) هريظن تقش ىأ تجرف هلوق انبهف ء جرف

 : رعاشلا لاق ءامسلا ت>تةفو  هريظن تحتف « هانعم ةبدتق نبا

 مهبملا ريمآلا باب ىجرافلا

 اذإ ثلغملا بلاك تفسن ( اهدحأ ) ناهجو هيفو 4 تفس لايجلا اذإو 2 هلوق ( اهثلاثو )

 لايجلا ت تناكو ) ( 5 لايجلا تسسسو ) هريظنو ( هتفسننل -ورساب

 ىلا تامسلا انمار كلم وم هعرسل ت2 تعلتقا ا ءااؤ )'(!ًافطن# فرا رهسألا لقف) ( الهم ابي رك

 . ةددشوم تفسنو تججرفو كيشط ءىرقو « هتفطتخا اذإ

 ناتاشا ( تنقأ لسرلا اذإو )ل ىلاعت هلوق ( اهتبادور

 تنقو ورمع ىأ ةءارق ( اهدحأ ) هوجو هيلع لديو تنقو اهلصأ تنقأ 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ةمزال اهتض تناكو تمضنا واو لك نأ ( اهثلاثو ) تقولا نم ةملكلا لصأ نأ ( اهيناثو ) واولاب

 هوجأ هذهو : انادحإ موقاا ىلص لوقت نأ كلذ نمو « ًاوشحو الوأ ةزمه دارطالا ىلع لد, اهإف

 ىر-## ىر#ب امني عمجاف 2 واولا سلج نه ةمدضلا نأ هيف كسلاو « راد عم ْق :فالأز ناد

 . اليقث ءايلا رسك ناكببسلا اذهو : اليقث نوكسيف نيلثملا عمج
 ىرتالأ « ةمزال ريغ ةمضلا نآل لدبلا هيف زوحي الف ( مكنيب لضفلا اوسنتالو ) ىلاعت هلوق امأ

 ! لدي نأ (دعواذه ( كلوق م ف غوشإال هنأ

 تقولا نييبت هنأ جاجزلاو دهام لوق وهو ( لوألا ) نالوق تيقأتلا ىف « ةيناثلا ةلأملا 2
 تامالع تاعج ءايشالا هذه نال كلذو , فيءض اذ-هو ؛ مهعأ ىلع ةداهشلل نورضحي هيف ىذلا



 ةيآلا . ارذن اء ونعم ملاك هلوق ا

 د ور جوع ور دعو ووو
 ه١ عقاول نودعو :

 نم امأو « لئاز ةنع لاكشألاف « ذحأو ءىثل تافص ةريخالا ةثالثأأو ءىثل نيتفص َنيلوأللا لعج ب

 تراط تلسرأ اذإ ةكئالملاف ؛ ةكئالملا ىلع اهانلمح نإ لوةنف ٠ دحاو .ىثل تافص لكلا لعج
 ا لل د ل لفل د 210 2 فدعلا# 7تفصنلا رق نارا كلذو , ان[ رثم
 لاخلا قف ةيصي ال لّشرلا ىلإ حولا ناودلب ام لوأ'ةكتتاللا!'نإف'“ لاسارإلا لع بنت الف لكنا

 بذكلا ىلإ ممو.سيو مالا لوأ ىف ءايبنالا نوذؤ, قلخلا لب ٠ ًارشتنم ًاررمشم نيدلا كلذ

 رشنلا لصح اذإ ىلب ٠ واولا ركذ لب بيقعتلا ديفت ىتلا ءافلا ركذي مل مرج الف « نونلاو رحسلاو

 نيذه ركذ مرج الف ةنسلالا ىلع قملا ركذ روهظو لطايلاو قملا نيب قرفا لوصح هيلع بترت

 وه ىذلا ىحولاب كيلإ كلا تلسرأ ىنإ دمعاي ليق ملعأ هللاو هنأكف : ءافلا فر نيرمآلا
 نكلو « ةلالا ىف مالا كلذ رشنن نأ ىف عمطت ال نكلو « ريخ لك ةحتافو « ةداعس لكن اونع

 ملاعلا قرش ىف ًارشتنه ًارهاظ كنيد لعجأ ةرصنلا تقو ءاج اذإ مث : ةقمشألا لمحو ريصلا نم دب ال

 نيدلا وه كئيدو « ةطقاس ةفيعض ةلطايلا نايداألا ريصتف قرفلا رهظي راشتنالا كلذ دنعو ؛هبرغو

 ماعلا ريصيو رباناا ىلعو بيراهلا ىفو . ةنسلآلا ىلع هللا ركذ رهظي كلانهو « ًابلاغ ًارهاظ قحلا

 هجولا اذه فرع نمو . ةكئالملا ىلع سالا تاياكلا هذه انام اذإ اذهف . هللا ركذ نمأولم

 . ملعأ هللاو هوجولا رئاسو حايرلا ىف ههءاشام ركذ هنكمأ

 : ناتلاسم هيفف ( ًارذن وأ ًارذع ) هلوق امأ

 صفح ةياور نم مصاعو ورم ىنأ ةءارق وهو فيفختلا ناتءارق امهيف 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 امأو « راذنإو ًاراذعإ ىنعملاو ؛ ًاردص» هنوك ىف عازن الف فيفختلا امأ « ليقثتلاب اوأرق نرقابلاو

 « ردصم هنأ امعزف جاجزلاو شفخألا امأو « ردصمب سيلو عمج هنأ ةديبع وبأ معرف ليقثتلا
 رذنلاو ريذعلاو رذعلا لاقو ٠ جاجزلاو شفخألا لوق ىلع وبأ ررقو « ناتغل فيفختلاو ليقثتلاو

 عمج ًارذع نوكي نأ لقث نم ةءارق ىف زوو : ىلع وبأ لاق مث « ريكنلاو ركنلا لثم ريذنلاو

 نم ريذن اذه ) ىلاعت لاق « ريذن عمج نوكي نأ زوي رذنلا كلذكو ٠ فراشو فرشك رذاع

 1 والا اراقنلا

 ١ اهدحأ ) ناهجوف ًاردصم هنوك ريدقت ىلع امأ « هجوأ ةثالث بصنلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا (

 تايقاملاو َقدملاو اهل .الوءفم- نوكي نأ (قاثلاو ):ًاوكذ هلرق نم لدبلا لغ الوعفم ناوكي نأ
 ًاعمج هناوكا ريدقت لع امأو , راذنإلاو.راذعالل ًاركذ :٠٠ نيدقتلاو .ةاقلإلا نا :لاجلا٠: لع تصنف

 نيود ااةيازداع ممنوك لاح أركذ تايقاملاف

 ءىجب نم هب نودعو7 ىذلا نإ « ىنعملاو مسقلا باوج 4 عقاول نرودعأوت امإ ١) ىلاعت هلوق
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 3 روهظ ) تامل ( ًافصع تافصاعلاف ) هلوق نم دارألا وهو «٠ ىتاقلا نع ىلاعت هللا وس اه

 الإ رظني الو ء هللا الإ رصبي الو ؛ هللا الإ عمسي الىتح ءاضعألاو حراوجلا عيمج ىف ةيعادلا كلت

 ,ًادوجوم هآريف هللا لالج رون هل فشكتي كلذ دنع مث ( ًأرشن تارششانلاو ) هلوق وه كلذف ؛ هللا

 الو « هتمحم ىف رهتشملاك دبعلا ريصإ مث ( أقرف تاقرافلاف ) هلوق كلذف ٠ امودعم هاوسام لك ىربو

 . ( ًاركذ تايقلملاف ) هلوق كلذف ؛ هركذ الإ هناسلو هبلق ىف قم

 د [ذج هام, اهنا الإ, ةرروك دم بح تناك إو... ةويج ذل افي الثلا ىزوجج اعدم نإ ملعاو

 هيج وهف : ادجناو ايش سلا ,تالكلا نم.داورملا نوكيزال ناريه( ناثلاهلاح الإ عاني وإ

 هلوقف ٠ حايرلا ىهلوآلا ةثالثلا نأ وهو « ىضاقلا رايتخاو جاجزلا هرك ذام (لوآلا )

 ءه.:٠دتشي ام ( تافصاعلا 3( داتعملا فرعلا ىلع لصتت ىنلا حاب نإ م )ا رع تال هرملاو )

 نيب نوةرفي نذلا ةكئالملا مه ( اقرف تاقرافلاذ) هلوق امأ.., باجل ريشي اه( تاوشاتلا و

 تايقاملاف ) هلو كاذكو ؛ ىحولاو نآرقلا نم هنولمحتي امب ؛ مارحلاو لالحلاو . لطابلاو قلا

 حايرلا نيب ةسناجلا امو : ليق نإف ٠ لسرلا ىلإ كلذ ةيفلملا ركذلل ةلمحتملا ةكئالملا اهنأ رك

 ةعرسو مهتفاطل ببسب مهف ٠ نويناحور ةكئالملا انلق ؟ مسقلا ىف امني عمجي ىتح ةكئالملا نيبو

 : افرع تالسرملاو ) هلوقف « حايرلا امه نيلوآلا نينثإلا نأ (ىناثلا لوقلا ) حايرلاك مهناكرح

 بولةلا ىف هللا رك ذ روهظ ( ىناثااو ) لطبملاو قهللا نيب قرفلا لوصح ( امهد>أ ) نارثأ ىحولا

 لاق طنا دك ير. :ةةلاوؤ راض ايلا حالا روهاظ هنكلأو «. دح ال هتأر ام,لوقلا اذهو ءفضلالا .

 واولا ركذ مث ء ءافلا فرحي لوأالا ىلع ىناثلا فطع ( ًافصع تافصاعلاف « افرع تالسرملاو )

 نرك نأ ىضتقي اذهو « ءانفلا فركب هلع نييقاسلا نينثإلا فاطعو ) ارشن تارشانااو) لاف

 نيلو الاب دارملا لاقي تأ ًاضيأ نكي ( ثااثلا لوقلا ) ةريخأالا ةثالثلا نع نيزاتم نالوأالا

 ةكئالم ( ًافصع تافصاعلاف ) هلوقو . ةمحرلا ةكئالم (ًافرع تالسرمحلاو ) هلوقف . ةكئئالملا

 نيب قرفتو « حا وراالازو بواقااررف |ىدل سنت اهننال .:.نآوقلا تاول ةفازلا ةثالثلا ووو كانا

 ؛لمتعوهو« دحأال هتبأرام ًاضيأ لوقلا اذهو  ةنسل الاو بواقلا ىف ركذلا قلتو « لطابلاو قحلا

 . هدارع لعأ هللأو 2 اهوجو هيف ركذي نأ كما هان ركذام ىلع فقو نهو

 ىف واولاو « مسقلا هب عقو ام ضعب ىف ءافلا لوخد ىف هجولا : لافقلا لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا ل

 ديز ماق ليق اذإف ٠ قلعتلاو لصولا ىضَتَقت ءافلا ةغللا َلْهَأ دنع: نأ وهز لص الا! نلع ىتطارطعب

 أمهف بهذو ماق لق اذإو 2 4 الصتمو هباهذإ أنيلم همأيق ناكذ بهذيل ماق هنأ ىنعملاف 3 بهذف

 عرف لصأالا اذه لهم ا لافقلا نإ مث )2 رخآلاب قاعتال هسا مئاق أمهنم د>او لك ناربخ

 نمامأ : لرقأف لصأالا اذه ىلع عرفأ انأو ٠ اهيل] ىلق ليميال هوجوب ةبآلا هذه ىف هيلع مالكلا
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 ثودح دنع نأ ( اهثلاثو ) هللا ءادعأو هللا ءاسيلوأ نيب قرفلا روهظا ببس كلذو ( رصرص حير

 قلخلا اياهعحطت رايدلا بيرو باد>سلا جوك نم اماع ةييجعلا راثآلا بدت راو 0 ةواتلا حايرلا

 دهرط ا عوكتيللاَو رقملا نيد قرفلا لصد>يف , هيمحر باب ىللععرضتأأو هللأ لآ عوتجرلا لإ نب رطضد

 36 عالقلا علقت فلا حايررأا بوه انهاك اذإ لقاعلا نأ 00 ) 1 د تامقلملاف ( هلرقو 6 دحلملاو

 كلل تراصف ؛ هللا ةناعإ ىلإ أجتلاو هللا ركذب كمت جاوهآلا عفرتو ءلابجلاو روخصلا مدهتو
 ىلع نوكتت ةفاضإلا هذه نأ كش الو  بلقلا ىف ةيدوبعلاو ناءإلاو رك ذلا تقلأ اهنأاكحايررلا
 . هذه ثودح دنع لصح رك اذلا نإ ثد.ح نم زال ليدس

 نك 2 ىدنعو نآرزلا ىلع هكا تاكل كن ضعل لمح نم سائلا نم «ثاثاا لوقلا) حبك

 ليريج ناسل ىلع ةلسرملا ةعباتتملا تايآلا اهنم دارا (تالسرملاو) هلوقف ؛ نآرقلا ىلع اهعيمج لمح

 ال فيكو ريغو فرع ,لكب تابآلا هذه تلزن ىأ ( ًاقرع) هلوقو « ِهَِلَي د ىلإ مالسلا هيلع
 ةلود نأ دارملاف ( ًافصع تافصاغلاو ) تاريخلا مام ىلإ ةلصوملاو ةاجالا ليبس ىلإ ةيداحلا ىهو
 ةلود نأاكف  نايدآلاو لاملا رئاس ترهقو تءظع مث «لوآلا ىف ةفيعض تناكنآرقااو مالسإلا

 تارشانلاو ) ةلوقو « ةرئاد ةلطاب اهتلعجو . !مترهقو نايدالاو لاملاو لودلا رئاسب تفصع نآرقلا

 هلوقو © ًابرغو ًاقرش نيملاعلا بولق ىف ةبادهطاو ةمكحلا راثآ ترشن نآرقلا تارآ نأ دارحلا ( ًارشن
 ىمس كلذلو ٠ لطابلاو قملا نيب قرفت ىنلا ىه نآرقلا تايآ نال ؛ رهاظ كلذف ( ًاةرف تاقرافلاف)
 ىلاعت لاق اك« رك ذ نآرقلا نال ؛ رهاظ هيف الاف (ًارك ذ تايقلملاف) هلوقو « ًاناقرف نآرقلا ىلاعت هلل

 لاق 5 ( ةركذتو ؛ كرا.هركذ اذهو « كءوةاو كل رك ذل هنإو « رك ذلا ىذ نآرقلاو ءص )

 تاماكسلا هذه ريسفت نكمي هنأ رهظف ( نيملاعلل ىرك ذو ) لاق ا ( ىرك ذو نيقتملل ةرك ذتل هنإو )

 . لمتحم هنإف دحأ هرك ذي مل نإو اذهو « نآرقلاب ةسنخا

 مث ( افرع تالسرملاو ) مالسلا مهيلع ءايبنالا ةثعإ ىلع ًاضرأ اهاح نكمي 4 عبارلا لوقلا ١
 هلإ الب اولسرأ مهنأ كشال هنإف .فورعمو ريخ لك ىلع لمتشملا ىحولاب اولسرأ نذلا صاخشألا
 نوكي لوسر لك ص أ نأ هانعم ( ًافصع تافصاعلاف ) فورءمو ريد لكحاتفم وهو ؛ هللا الإ

 تارشانلاو ) حايرلا فصعك ةوّقاا ف ريصير مظعيو دتسشي مث ٠ افعص اريقدلا اماللا كوأ ىف
 نيب نرقرفي مهنأ دارملا ( ًاقرف تاقرافلاف) مهتلاقمو مهيهذمو مهنيد رامشتنا هنم دارملا (

 « هللا رك ذ ىلإ قالا نوعدب مهنأ دارملا ( أرك ذ تايقلملاف ) دالإلاو ديحوتلاو لطابلاو قحلا

 . هيلع ممتوثحو هن منور أبو

 ا ايندلا حلاصمب الغتششم نوكي دق لجرلا نأ دارا نوكي نأ © سماخلا لوقلا
 ةمدخ ىف ةبغرلاو ايندلا نع ضارعإلا ةيعاد هبلق ىف درب كلذ ءانثأ ىفف ؛ امتاحارو اهاذإ بلط
 بح ةلازإ ( امهدحأ ) نارثأ الل تالسرملا هذه مث « أفرغ تالسرملا ىه ىعاودلا كلف ؛ ىلرملا
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 ةمايقلا مويب.هل جرختو ) لات لاق ٠ مدآ ىنب لامعأ اف ىتلا بتكلا ىهو « باسحلا موي 0
 مهف هرشنو ضراألا لهأ ىلإ هلاصإإب اورمأ ىذلا ءىشاا ١ 28 دقف ةلمجابو ( ًارومثن هاقلي ًاباتك
 ) أ رذ تامءقلملاف ( هلوقو « لطابلاو قهلا نبب نوةرفي من م06 ) ًافرف تاقرافلاف ) ىلاءت هلوقو

 « ةيكحلاو ملعلا قلطم نوكي نأ لمتح رك ذلا نم دارالا مث « ءايبنآلا ىلإ ركذلا نولي مهنأ هانعم

 نآرقلا وه دارملا نوكي نأ لهتحيو (هدابعنم ءاشي نم ىلع هرمأ نه حورلاب ةكئالملا لزني) لاق اك
 ( باتكساا كيلإ قلي نأ وجرت تنك امو ) هلوقو ( اننيب نم هيلع رك ذلا قلأأ ) هلوق وهو  ةصاخ
 ةعامجا مساب دحاولا ىمسي نأ زو هنأ الإ : هدح و مالسلا هيلع ليريج وه ناكنإو قلملا اذهو
 : ميظعتلا ليبس لع

 ةكئالملا فرشو ءهب مسقملا ةلالج ىلع هيبفتلا مسقلا نم دوصقملا نأ تفرع دق كنأ ملعاو
 ىلات لاق اك : ىلاعت هللا ةعاط ىلع مهتبظاو» ةدش ( اهدحأ ) هوجو نم رهاظ ىمأ مهنبتر ولعو

 مق : ماسقأ مهنأ (اهناثو ) ( نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال «.نورمؤي ام نولعفيو )

 اال  هاعأ دا ماض وبا لسري نم مهنمو « ءايبنآلا ىلع ىحولا لازنإل لسرب نم

 0 ن« عهنمو « مدآ ىف حاورأ ضرقا لسري نه مهنهو ٠ لنبللاب مهنم:ةفئاطو راهناب

 نيذلا ةكئالملا مهنمو ء. ضرالا ىلإ ءامسلا كمل. ىجولا كلذب لزني نأكل .ىرخا للساع

 هلوق همظتي ام اذهف ء رابخإلا ىف كلذ ىور اه ىلع ةبعكلا ىلإ روهعملا تيدلا نم موب لك نولزني

 « ةريسيلا ةدملا ىف ةريثكسلا تافاسملا عطقو ء ريسلا ةعرس رم اهيف ام مث ( افرع تالسرلاو )

 رشن نم اهف ام مث ( ةنس فلأ نيسمخ هرادق» ناكموي ىف هيلإ حورلاو ةكمئالملا جرعأ ) هلوقك

 ؛ليزغتلاو ىحولاو داشرإلاو ةيادهلاو ةوبنااو ةمكجلاو ملعلا رشثنو ؛ ناريطلا دنع ةءيظعلا مهت>نجأ
 بقل ىيرك نلا انقل و. ليزتتلاو [جولا كلذ لاز] ببس لطابلاو قملا َنِس قرقلا راهظإ:

 زوف'ا ىف هدابع نيبو « ىلاعت هللا نيب طئاسولا مث ةحْئالملاف ةلججاب و ؛ ىحولا كلذ ببسب ناسللاو

 : مهم هللا مقأ كلذلذ « ةيناحورلاو ةينامسجلا تاريخلاو ةلجالاو ةلجاعلا تاداعسلا عيمجي

 باذع حايرب هللا مسقأ « حايرلا اهرسأب سنخلا تاماكلا هذه نم دارملا نأ 6 ىتناثاا لوقلا ١

 دتشت اهنإ مث ( حايرلا انلسرأو « حايرلا لسري ) لاق اك « فرعلا رعشك ةعباتتم ىأ « ًافرع اهاسرأ

 حايرلا لسري ىذلا وهو ) لاق اك « وجلا ف بالا ترشن ةمحر حايرو فصاوع ريصت ىتح

 ًاضيأ زرحو ( ءامساا ىف هطسيف ًاباعت ريثتف حايرلا لسري ىذلا هللا ) لاقو ( هتمحر ىدي نيب 0-7
 زريبف حقلت امنآل كلذو «٠ تاننإلاو روشناا ىلع رجشلاو عرزلاو تابنلا نيعت حايرلا : لاقي نأ

 تأ ا ايرلا نوكست قيرطلا اذهف (حقاول حايرلا انلسرأو) ىلاعت لاق | ل تاينلا

 ضعب قب ازجأ ضءب قرفت حايرلا 1 (اهدحأ ) هوجو ةقراف حايرلا نوك ىفو
 اوكلهأف داع امأو) لاق اك « اهلع ايرلا طي ل رفا ضدل باح نإ ا[ هنا 1 ( اهناثو )
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 تايقلاباف اف رف :تاقزاتلاف < ارشنأ تازيشانلا و © ًافصع تافضانلاف «'اقَرَع تالط راو
 لئاسسم ةيآلا ىف ( أرذن وأ ًارذع . ًاركذ :

 وأ ًادحو ًاسنج اهنم دارملا نوكي نأ امإ سنخلا تاملكلا هذه نأ ملعا 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 ايلا داداه فاو كر يرد اللا امأ ١ ةفلتخم ًاسانجأ
 ةمقنلا لاصيإل وأ موق ىلإ ةمعنلا لاصيإب امإ هللا مهلسرأ نيذلا ةك 1 تاالسرملاف ةكتالملا

 ا ًافرع ناكل كفرعلا ”دفك ةكفاتتم ( اهدحأ ) هوجو هيف ( افرع) هلرقو“ نيرخآ للا

 ةركنا ضيقن وه ىذلا فرعلا ىنعمب نوكي نأ ( فاثلاو ) هيلع اوبلأت اذإ عبضلا فرك هيلع 1 1

 كإذف باذعلا لجل اوناكنإو رهاظ مي ىنعملا اذهف « ةمحرال اودعب اوناك نإ ةكئالملا ءالؤه نإف

 مهنم محل هللا قتنا نيذلا نينمؤملاو ءايينألا فورعم هنإف ٠ رافكلا ةورعم نكي مل نإو ٠ باذعلا
 هجولا ىلع افرع باصتناو ةعباتتم ىأ الاسرأ تالسرملاو لبق هنأك ًاردصم نوكي نأ ( ثلاثلاو )

 تفس الار ءلوقروا !ةؤرعملاو ناسخألا اهلسارأ ىأاأل و هم هناؤكلافانلا لغو « لاذ الَع لوألا

 ممناريط ىف اوفصع مه ةكئاللا كئا وأ'لسرأ الل ىلاعت هللا نأ ىنعي (لوآلا) ناهجو هيف (ًافصع

 اذإ .ىثلاب فصع لاقي رفاكلا حورب نوفص.ي ةكئالملا ءالؤه نأ ( ىاثلاو ) حايرلا فصعت اك
 تفصعو « ةعرسلا ىف حر امن أك ىضمتف اهبك ارب فصعت ىأ ٠ فوصع ةفان لاقي « ةكلهأو هدابأ

 : رعاشلا لاق « مهب تبهذ ىأ ؛ موقلاب برحلا

 ريدملاو لبةملا فصعت ةموءلم ءابهش نايف ىف

 وأ « ضرألا ىلإ مهطاطخنا دنع مهتحنجأ اورشن مهنأ هانعم ( ًارشن تارشانلاو ) ىلاعت هلوقو

 نورشنب نيذلا الملا دارملا وأ , باذعلا وأ ةمحرلا اورشن وأ ؛ ضرأآلا ىف عئارشلا اورشن



 عج املأ ًاباذع مف دعأ نيملاظلاو : ىلاعت هلوق

 ( املأ ًاباذع مهل دعأ نيملاظلاو هتمحر ىف ءاشي نم لخدي ) هلوقو . هللا ةّئيشمبف ديعلا نع ردصي ام
 وه امو هللا الإ ةروسلا هذه رخآ نم جرف , هللا ةئيشع الإ سيل راذلاو ةنجلا لوخد نأ ىلع لدي
 كالفأ ىف مبجراعم ىهتنمو نيقيدصلا ريس رخآ وه ىذلا قلطملا ديحوتلا وه كلذو « هللا نم
 : لئاسم ةيآلا ىفو . ةيلالا فراعملا

 ةحب رص ةيآلاف « نامإلا ةمحرلا انرسف نإ (هتمحر ىف ءامثي نم لخد») هلوق ( ىلوألا ةلأسملا ١
 هناسحإو هلضفو هللأ هاشم بدسإ هد لود نك ةنجلاب أهان رسف نإو 3 هّلبأ نم ناءالانأف

 ةجاحلاو لهجلا ىلإ ىضفي هكرت ناكل قاقحتسالا تدث ول هنآل كلذو ٠ قاقحتةسالا ببسب ال

 « القع عنتم همدعو المع بجأو هدوجوف لاحم هكرتف لا لالا ىلإ ىضفملاو . هللا ىلع نيللا#لا

 كلذ ىدأف ناسنإ نم ًانويدم ناكن م نآلد ًاضيأو « ةتبلا ةئيدشملا لع ًاقلعم نوكبال كاذك ناكامو
 5 لضفتلاو ةّمحرلا ليبس ىلع هيل ردهلا كلذ عفد ع ء] 5 لاَال هويدحتسم ىلإ ندلا

 «نئاك وهاب ملقلا فج هنأ ىلع لدي ( أولا ًاباذع مهل دعأ نيملاظااو ) هلرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 رييغتلا نأ مولعمو 2 ظرف لا حوللا ْق هك هكنع ا 2( هل ىذقو كإذ مع هزأ دعأ ىعم نال

 . هانلقو هانيب ام لع مالا ناكف . لاح ءايشآلا هذه ىلع

 نفاخ يعل الا عك نآل نيماظا بصت جاجزلا لاق 4 ةثلثلا ةلأسملا ١

 قبل هللأ درع ا ' رهضملا كاذإ ريسفتلاك ) اهلا أباذع مهل دعأ 7 هلوقو نءاظلا بذعلو هنمحر

 ةسالا ةلخا فاطعو ءاشن نم لدي ىلع فوطعم هنالل رايتخاب ل اذهو 2 نوملاظلاو : ريزلا

 عاف ) نوملاظلاو هتهحر ىف ءاسشي نم لخدت") ١ قَدع - ف هلو# م « نسح ريغ ةيلعفلا ةلجا ىلع

 3 هلق بوصنملا ىلع فاطدل نأ 2-5 ملف ) ىنعملا ف ا هيلع عمتي لدفق هلدإ 2 ١ هنالل عفت را

 قرفلا رهظف ؛ رمضملا بصانلا كلذ ىلع لدي ( اهلأ أباذع ى دعأ ) هلرق انههو ؛ ءادتبالاب عفتراف

 . مو هردكو هلأ ىلعو دم انادمس ىلع هللأ ىلصو 0 باوصلاب ملعأ كاف هن أديس هللاو



 ةيآآلا . اميكح امبلع ناك هللا نإ : ىلاعت هلوق نفل

 نارنخا 6 12 م ع 7 نأ ع هع تعا ىف 7

 مه دعا نيل الأ و هتمحر تك شل نم لخد 66٠٠2 كح مل ناك اشسأان

1 

 «81 اينأا ءاذع

 هس تاكل اكل كيم رلا رش رتلاو دعوا و عازل[ درعبلاا ىدنلا و .يتجعلا سدي رثلا

 هللا ىلإ ليبسلا ذاخكاو . اليبس هير ىلإ ذختا ةرخالاو ايندلا ىف هسفنل ةريخلا ءاش نف « نيرص ةسلل

 ايلا كارا ايو عطالول ىلا تاركلا لنا جالا مدن "نان رعاواب "هل ترق نع رابع
 هريظنو ىهذم حيرص هنإ لوقيو (اليبس هبر ىلإ ذختا ءاشنف) ىلاعتهلوقب كسمتب ىردقلاف ؛ ردقلاو

 جرخ اهدعب ىنلا ةيآلا ىلإ ةيآلا هذه تدض ىملوقب يرصسار ( ره كلل ما نه ويوم واما نت)

 0 نأ ىضتشي ( اليبس هبر ىلإ ذا ءاش نف ) هلوق نال كلدزو يدخل :2١ بهذم حي رص هنم

 نأ نود امو ) كلذ دعب هلرقو ٠ 5 ةمولتسم نوكت اهناف ةصلاخ تناك ىتم دبعلا ةئيشم

 ةئيشم اذاف  مزلسم مزلتسملا مزلتسمو دبعلا ةئيشا هءزل:سم ىلاعت هللا ةّئيشم نأ ىضتقي ( هللا ءامشي

 نمؤيلف ءاش نف ) هلوقب ريجلا ىلع لالدتسالا اذكهو . ريجلا وه كلذو ؛ دبعلا لعفل ةمزاةسم هللا

 ,مدقت 8 ريرقتلا مث * لعفلل ةفرلتسم ةيلشملا وك عع 2 ا ةيآلا هذه نأال ( نفك لف داش نمر

 هرك ذن انأ الإ ىضاقلا مالك هيلع هجوتيال هانص+ل ىذلا هج ولا اذه لع لالدتسالا نأ 6

 هللانأ مسن نحو « هللاىلإ لييسلا ذاختا ةيآلا هذهىف روك ذملاىضاقلا لاق ء, فءضا!نم هيف ام ىلع هبذنو

 الإ ءاشرال ديعلا لاقي نأقدشال اذهو . هءاش دق نوكي نأَف دب الف ءهب !ظ قالا 0 اعلم

 هءانشر هدارأدق ىلاعت هنأ تيثدق ىذلا صوص لارمآلاكلذيدارملا ذإ « قالطإلا ىلع هللا هءاش دقام

 ؛هانرك ذ ىذلا هولا لع ل الدتسالاب هل قاعت ال ىضاقلا هركذ ىذلا مالكلا اذه نأ ملعاو
 ا اب هنف لقا هرك ذا ىلأاة اراض اماطلا | ده ضيلم ؛قصاقلا هك ذ ام: لسا اضيأو
 نوكي نأ لاهتحال . هب ماعلا اذه صيصخت ىضتقيال ةيآلا لبق ام صوصخ نأال , فيهض كلذو

 قاعتي لاؤس ةيآلا ىف قت « روصلا رئاسو ةروصلا كلل“ معي ثيح ًادراو ةيآلا هذ.ه ىف محلا

 تقو الإ هلصأو ؛ فرظلا ىلع بصنلا هباوجو ؟ هللا ءاشي نأ ل ام : لاقي نأ رهو ؛ بارعإلاب

 ًأضيأ ءىرقو «هعم ناك لعفلا عم ام نأالوهللا ءاش اه الإ » دوعسم نبا ةءارق كلذك و « هللا ةئيشم

 : ءاملاب كرا

 مهقاخ ثيح مهنم نوكي اهو مهلاوحأب الع ىأ 4 اييكح (يلع ناك هللا نإ ) ىلاعت لاق مث

 ل
 نأ مل- ءا 4 ملأ ًاباذع مهل دعأ ن نبملاظااو هتتحر ىف ءامشي ند لخدي ١) لاقف ةروسلا مخ مث

 عيمج نأ ىلع لدي ( هللا ءاميرتأا الإ ننلونا قت, امنوأ) ةلرق نإ الكل . ةبيغ ةروسلا هذه ةماخ



 ا ةيالا ..ةركذت هذه نإ : ىلاعت هلوق

 ه5 < ه- 0 سس انلاس اس اسد انت دع اس هر ملا سا هك

 نأ ] نوءاشت امو ىدد اليس بر َلِإ دك د 05 هذه نإ

 1 ١ رثا دم 20

 هللا ءاشد

 اذهف ؛ هداجبإو هللا نيوكت الإ نالصحال ناذهو « هب عفتنملا لوص>و عفتنملا لوصح دع الإ

 هنالف ةبهرلا ثيح نم امأو ٠ ضارعإلاو درعلا كرتو هفيلاكتاو هلل دايةنالا مهلع بجوي امم

 نم لجألف : ةيلبو ةنحم لكىف مهمقلي نأ ىلعو «٠ مهنع ةمعنلا بلسي نأ ىلعو ٠ مهتيع نأ ىلع رداق

 مالكلا لصاحو « درّملا اذه اوكرتي نأو « هلل اوداقني نأ مهيلع بحي ةلجاعلا تاذالا ةذه توف

 0 بجوي كلذ نأ الإ ٠ هنسحتسم ةقيرط ةلجاعلا تاذالا هذمل مكبح نأ به' محل ليق هناك

 متتكلا هك نع ضارعإلاو :هللاب رفكلا ىلإ هن متلسوت مكن :أ ولف هل دايقنإلاو 7 نامإلا

 : لئاسم ةرآلا ىفو : ةفيطل ةقيراو ٠ 0 0 لاؤسلا ىف نسح بيترت اذهو  متدرع

 دقلاب قثو اذإ لجرلا رسأ هنمو « قيثوتلاو طبرلا رسآلا ةغللا لهأ لاق 4 ىلوألا ةلأسملا ١)

 ضعبب  أضعي مهباضعأ ليعصوت انددش ىعملاو م بقعلابءقوسأ#/سرفو قاخل]نوسأم نمرفو

 . باصعالاب مهلصافم قيثوتو

 مانلمِخ ميهابشأب انيتآو مانكلهأ انئث اذإ ىل (مهلاثمأ انلدب انئش اذإو ) 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ال ليق 2 ماتلا ءانغتسالا نايب هنم ضرغلاو ( كلاثمأ لدبن نأىلع) هلوقك وهو : مهنم الذب

 انإف : ماوقألا ءالؤد ىلإ ةجاح الف ةجاحلا تبثت نأ ريدقتب و « ةتبلا نيقولخملا نم دحأ ىلإ انب ةجاح

 قيامو شالا اج .أ كيهذيأ شي نإ ) ىلاعت هلوق هريظنو ؛ اثم داحبإ لعو ؛ م23 لع تور

 ( زيزءعب هللا ىلع كلذ امو ديدج قلخي تاكو ب هذب ف نإ لاقو (ًاريدق كلذ ىلع هللاناكو : نيرخآب

 . ( رفكلا ىف مهلاثمأ ) ليقو « لمعلا ىف مهدادضأ اوناكنإو « ةقلخلا ىف ىأ مهلاثمأ انلدب ليق مث
 اذإبال نأب .ىحي نأ هقح نإ ( انئش اذإو ) هلوق ف فاشكلا بءاد لاق 14 5 ةلأسملا ١

 ىف نمط هن اك مالكلا اذه نأ ملعاو ( بهذي أشي نإ !:) مث ديخ أ موق لدبتسي اولوتت نإو ) هلوقك

 نإ. فرح> نأ الإ ءظرشاا فرد اذإو نإ نه دحاو .لك تال فيءض وهز. نآرقلا:ظفل

 هنإف اذإ فرح امأ ؛ كتهرك أ سمشلا تعلط نإ لاقي الف « عوقولا مولعم نوكي ايف لمعتسيال

 أملاع ىلاغت هللا ناك امل انببف ء سمسشلا تءلظ .اذإ كمن لوقت عوقولا مواعم ناكاميف لمعتسي

 مرج ال : ةعاطلا ىف مدادضأو ةقلخلا ىف مهلاثمأب رك ١١ كتل 1 هيفي للا لدبي “تقوى جيت هنأت

 . اذإ فرح لاعتسا نسح

 ةرك ذت هذه نإ ١ هدعب لاق ءايقشألا لاوحأو ءادعسلا لاو-أ حرش امل ىلاعت هنأ ملعاو

 نم اهبف امب ةروسلا هذه نأ ىنءملاو 4 هللا ءاشي ناءلإ نوال فلاشس عوامل رءانخ ا ذاق ف



 ةيآلا . ةلجاعلان وبحب ءال ؤهنإ : ىلاعت هلوق 3

 هرئس ولما ركود كاك ةزع ا نك الا 2 د سا قوش ع اك دب هضم ًّس

 مهانفلخ نحن «؟/و الق اموي مثءارو َنورَديَو ةلجاع 11 افا

 1 1 2ع -ٍ

 هم هرم ءءء - م مراسل ه2 سو سس عا

 (0/» اليدبت م 06 5 57 58 اذإو مرسأ او

- 

 ناعم ىو د لب ان اذقنإ ازا زال دك رام عورتا ءارارتمالا هذق لإ كانيذم

 هريغ ةعاط نع هاهنو « هتعاطب هزمأ امل مث. انريغل ًاعيطم ًاداقتم نوكتنأو كايإو ءان مآل ًاعيطم
 ءامساللا ةفرعم الإ اهد:نع سيل ةيرششبلا لوقعلا نأ ىلإ ةراشإ اذهو ( كبر مسا لكشا )لاق

 ةفرعم ىلإ ةراشإ وهو ( كبر م. ركذاو ) هل لاقي ةراتف « الف ةقيقلا ةفرعم امأ « :تافدعلاو

 ةفرعم امأو ٠ تافصلا ماقم ىلإ ةراشإ وهو ( كفن ىف كبر ركذاو ) هل لاقي ةراتو , ءامسآلا

 تانكمملا نم ءىثل ليبس الف ؛ ةيفاضإلاو ةيبلسلا مزاوللارئاسل ةدزاتسملا ىهىنااةصوصخلا ةقيقحلا
 هروهظ ةدسشل لوقعلا نع قّتخا نم ناحبسف : اهيلع عالطالاو اها لوصولا ىلإ « تاثد-لاو
 . هرون لاكب اهنع بجتحءاو

 رافكلا لاوحأ حرش ىلإ لدع ىمالاو ىهنلاو مظعتلاب هلوسر بطاخ امل ىلاعت هنأ معاو

 ىذلا نأ دارهلاو «اليقث آموي مهءارو نورذيو ةلجاعلانوب< ءالؤه نإ ) ىلاعت لاف  نيدرمتملاو

 ةهيشلا وهسيل ةرخآلا 0 امعضارءإلاو تافتلالاك رتو ؛ رفكلا ىلعرافكلا ءالؤه لمح
 1ك دال هك 2 هما ةريقلا انا ةراوسلا نطق لو ١ق ةروك دلل لو الدلاب“ ار عقلا ىح

 الآ وْ ةيآلا" قو ءةنيدلا'تاخارلاو

 مل امل ( اهدحأ ) هوجو نم (باوجلا) ؟ مهءادق لقي ملو مءارو لاق مل 4 لوألا لاؤسلا إل
 حلاصم مهارو نورذيو دارملا ( اهيناثو ) مثهرووظ ءارو هولءج مهن أكف هنع اوضرعأو « هيلإ اوتفتلي

 ( منهج هلارو نم ) هلوقك مادق ىندمب لمعتست ءارو نأ ( !ملاثو ) فاضملا طقسأف ليقث موي

 ( كلم مءارو ناكو)

 لقثلا ريعتسا (باوجلا) ؟ ليقث موي هنأب ةمارقلا موي ففصو ىف ببسلا ام « ىناثلا لاؤسلا ١
 .(ضرآلاو تاومسلا ىف تلقث) هوو هلءاح بعتي ىذلا ليقُثلا ءىثلا نم. هلوهو هتدشل

 انددشو مهانقلخ نم ل لاق : لجاعلا :قعررفكلا اذه ىلإ مل ىعادلا 2 رك ذ امل ىلاعت هنإ مث 0
 . 6 الردبت م م

 امأ ؛ ةبهرلا ثيح نمو ةبغرلا ثيح نم هللا ةعاط مهيلع بجوي ةلجاعلل مهبح نأ دارملاو
 تاذللاب عافتنالا نكمي اهب ىتلا ةميلسلا ءاضعالا مهاطعأو مهقلخ ىذلا وه هنآلف ةبغرلا ثيد- نم
 لصحت ال تاذالا كلتو « ةلجاعلا تاذالا اوبحأ اذإف «هب عافتنالا نكسمي ام عيمج قلخو « ةلجاعلا



 5من ةيآلا . اليضأو ةركب ني ديالا

 رو دام 4 اي 1 2 - 001 اس كلاس لس مايه  رث_عىادق ل

 هحبسو هل نهيماف لي نمو «(؟هو اليصاو 2-1 , كب مسأ رك ذأو

- 

 م60

 «؟ "2 يل اليل

 (باوجلا) ؟ ( ًاروفك وأ م 1) 0 ىنعماف ؛ ةرفك مباك اوناك( عبارلا لاؤلاإ)

 . هللا نع هدعب ةيامنو هثيخ ةياغ ىلع ابنت ركذلاب هصقع , مثالا عاونأ ثبخأ ( روفنكلا )
 نوكي ىت> واولا ركذي مل ملذ امهدحأ ةءاط نع ىهنلا ىضتقت وأ ةملك (« سهاخلا لاؤدلا إل

 جاجزلا هركذ ىذلا وهو ( لوآألا ) : نيهجو هيف اوركذ ( بارجلا ) ؟ ًاعيمج امهتعاط نع أين

 عومجب ةعاط نع ىبنلا نآل امهدحأ عيطي نأ زاجل امهعطت الو ليق ول هنأ نيققحلا رثك امنانقر

 1 نوكنف امهدحأ ةعاط نع ىمنلا 7 « هدحو امهنم د>|و لك ةعاط نع ىهنلا ىضتقيال نيصخش

 (عطنال) هلوق نال «فيعض اذهلوةبنأ لئاقلاو ٠ عومجا ىف لخاد دحاولان ال امهعوجةعاط نع

 هنإف . اعم امتفلاخم باحيإ امهدحأ ةفلاذ باحيإ نم مزل.الو , امهدحأل افا نك هانعم اذهو اذه

 . امبفلاخت الف اةفاوت اذإ امأ « هفلاخن نيلجرلا نيذه دحأ كرمأ اذإ هدبعل ديسلا لوقي نأ دعبي ال
 لجرلا لوةيك ( ًاروذك وأ ام 1) ناكءاوس ًادحأ مهنم عطت ال ةيآلا ريدقت ءارفلا لاق ( فائلاو )

 كس اوأ اكل اسال نمر كالت ذا تائه انا الد

 ) البف ةركب كبر مس ركذاو 0 لاَقف ؛ 3 هيقع ىلا اذه 517 2 هنأ ملعاو

 : نالوق ةبآلا هذه ىفو 4 اليوط اليل هح.سو هل دجاف ليللا نمو

 نم دارملا نأ ىلع لدي ليصالاو ةركبلاب دييقتلا نآل اولاق ةالصاا وه دارملا نأ 4 لوآلا إل

 رهظلا ةالص ليصالاو حبصلا ةالص ىه ةركسباا اولاق مث . تاولصلا ( كبر مسا ركذاو ) هلوق

 سنا تاولصلا ةعماج تاراكلا هذه نوكتف « ءاشعلاو برغملا ( هل د#اف ليللا نمو ) رصعلاو

 م كإذ ناك مهضعب لاَقف هيف اوقلتخا مش , دجهلا هنم دارا ) اليوط اليل هحيسو ) هلوقو

 هلوق نأب هيلع اوجتحاو لمهزملا ةروس ىانر ذ م خسن مث مالسأا ةيلعا لودالا ىلع تايجولا

 لب نورخآ لاقو  ةغاابملا ليبس ىلع رركت اذإ اس ال بوجولل وهو سمأ ( هحبسو هل دجتاف (
 . تباث هيكحو عوطتلا دارملا

 ةالصلا وه سيل ةيآلا رخآ ىلإ ( كبر ما ركذاو ) هلوق نم دارملا نأ ( قاشلا لوقلا ١

 تاقوالا عيمج ىف هلل أرك اذ نوكي نأ دوصقملاو ؛ داقتعالاو لوقلا وه ىذلا حيبستلا دارملا لب

 اريثك ارك ذ هللا اوركذا.اونمآ نيذلا اهمأ اي ) هلوق نم دارملا زهو « هئاسلوهبلقب اراهنو التيل

 , ( اليصأو ةركب هرحبسو

 ىأ ( اليزنت نآرقلا كيلع انلزن نحن انإ ) لاق ىلاعت هنأ ىهو ىرخأ ةفيطل ةبآلا ىف نأ معاو
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 مكحام لك ىفريصاف ىأ « فيرلاكتتلا عيمج ىف ًاماع ىنعملا نوكي وأ ( نينكالا ريخ وهو اننيب هللا كح
 غيلبتلا وهو ريشلاب ًاقلعتم وأ تاعاطلاو تادابعلا نم كب ًاصاخ ًافيلكت كلذ ناكءاوس كبر هب
 : تالاؤس ةيآلا ىف مث , كلذ نم ةئشانلا قاشملا لمحتو « ةلاسرلا ءادأو

 ن'اكف ( ًاروفكوأ ام آ عطا ال ) نأ هيف لخد ( كبر ؟ر بصاف )هلوق 4 لوآلا لاؤدلا ١)
 امهدحأ ةلالدو تايهنملا نع ىهنفاثلاو ء تارومأملاب رمأل وألا (باوجلا) ًاريركت اذه دعبهرك ذ
 . ًاديفم هب حيرصتلا نوكيف حيرصتلاب ال مادتلالاب رخآلا ىلع

 ؟ ىهنلا اذه ىف ةدئافلا اف . مهنم ًادحأ عيطي ناكام مالا هيلع هنأ ( ىناثلا لاؤسلا ١
 مهيف بكرتام لجل «داشرإلاو هيبذتلا ةلصاوم لإ نوجات سانلا ف ناب دورغا ( باوجلا)

 ناكل فاق ]ورش د ادم واةللا [قيفاوت نعى نتكا ل ادعأ نأ داسفلا لإ: ةيعادلاساووشلا_نم

 ىلإ ةبغرلا نم هل دبال هنآلل ؛ سم لك فرع كلذ رهظ ىتهو ؛ موصعملا لوسرلا وه هب سانلا قحأ
 . تارهشلاو تاهبشلا نع هنوصي نأ ىف هيلإ عرضتلاو هللا

 ىصاعملا ىلع مدقملا وه مثألا (بارجلا) ؟ روفكلاو مثالا نيب قرفلا ام © ثلاثلا لاؤسلا 0

 امو « اروفك مثآ لك سيلامأ « مثآ روفك لكف ؛ ةمعنلل داجلا وهروف.كلاو « تناكةيصعم ىأ

 ىعسف ( ايظع امن] ىرتفا دقف . هللاب كرشي نمو ) لاق ىلاعت هنال اهلك ىصاعملا ىف ماع مثآلا نإ انلق

 مثإلا رهاظ اورذو ) لاقو (هبلق مث آ هنإف امتكبنمو «ةداهشلا اومتكست الو ) لاقو ؛ أمن كرشلا
 اذه نأ ىلع تايآآلا هذه تادف ( ريبك مث] امبيف لق رسيهلاو رفا نع كنولئسي ) لاقو ( هنطابو

 «نافصولا ناذه هقح ىف عمتجا دقف هللا ريغ دبع نم لكزأ ملعاو ٠ ىصاعملا لكلا لماش مثإلا

 نأ (لوالا) نال وذ ةيآلا ىف لوقنذ اذه تفرع اذإ هماعن [د>جو هاصع دّقف : هريغ نع اك هنا

 نممهنهو ؛ لهج وبأ وهو دحاو صخش وه روفكلاو « مثآلا لاق نم مهنم مث ؛ نيعم صف دارملا

 ايثأ ديلولا ىمس ىلاعق هنأ هيلع لديو « لافقلا لاق . ةبتع وه روفكلاو ديلولا وه مثآلا لاق

 فاشكللا بحاص ىورو ( مبثأ دتعم ريخلل عانم ) هلوق ىلإ ( نيم فالح لكعطت الو ) هلوق ىف

 قرسفلا عارن“ال ًايطاعتم مث آسملل ًاباكر ناك ةبتع نآل ديلولا وه روفكلاو . ةسبتع وه مثآلا نأ
 هيلو نب كنا قواتنا قلاب كو اتم دخل 1و أ "لاول ال0 ل دلازو كفك ف" اهلا ناك ديلولاَو
 أدلو شيرق لمجأ نم فإف ىدلو كجوزأ ى رمأالا اذه نع عجرا سو هيلع هللا ىلص ىننال لاق

 هلي هلا لوسر مهياع أرقف ءالام مرثك أ نم ىتإف ٠ ىضرت ىتج لاملا نم كيطعأ انأ :ديلولا لاقو
 داع ةقعاص له ةقءاص مكترذنأ لقف اوضرعأ نإ  هلوق ىلإ ةدجلا - ,ح) لوأ نم تايآ رشع
 روفكملاو مثالا نأ ( ىتاثلا لوقلا ) ىلععقتس ةبعكلانأ تذظ امهدحألاقو هنع افرصناف ( دوو
 قفانملاوه مثآلا نسحلا لاق مث , رهاظلاىلإ برق الا وه اذهو ؛ نيعم صخشب نيصتخ# ريغ ناةلط»

 صاخ روفيكللاو ماع مثالا نأ نم هانرك ذ ام قملا لب فيءض اذهو « برعلا اوك رشم روفيكدااو
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 ؛ةرخآلا لاوحأ نايب ىف عضوملا اذه ىلإ اهوُأ نم ةروسسلا نأ انيب ام رهظف ؛ىرقأو بلغأ ةمحرلا

 لاو>أ حرش ىلع نيعيطملا لاو-أ حرش مدقو . ايندلا لاوحأ ىف كلذ دعب عرش ىلاعت هنإ مث
 لوسرلا صخ اذهلف سيئرلاو سأرلاوه لوسرلاو « هتمأو لوسرلا مهف نوعبطملا امأ . نيدرمتلا
 لوسرلاب قاعتي اميف ضوخملا لبق ىلاعت هنإ مث ء مالا امإ و ىبنلا امإ باطخلا نأ ملعاو . باطخلاب

 نع ةشحولاو مغلا ةلازإو « ٍلسوهيلعهللاىلص لوسرلا بلق ةيوقت ىف ةمدقم مدق ؛ ارد ع

 باقلا غار 0 عال 0 ةدبعل مأي ايقلاو ةعا الا لانتكالا نا كلذ لعف امبإ و « هرطاخ

 ضب ا 7 0 دعب مث ءاطألا نط قر نع ةهأبن 05 اذأذ ةماعلا هدف نعل مث

 ىغبنيإ الام 00 : 7 بلج نم مثأ ررضلا عفد نال « آلا ىلع ى 0 5 ار وتائاشالا

 أناس اماتنلع قافلككلاو ليدرعت 1 لارملا كلذ دعب ركذ ىلاعت هنإ مث « ىغذي ام ليصحن ىلع مدقم

 بيت 0 هو+و 56 ىلع تعقو؛ ةروسلا هذه 5 مع ةانياككد ايف لمأ 1 نمو « هنامب ليصفت

 . داب آلادبأ هيلع ركشلا هلو ؛ راوآلا هذ فيعضلا نيكسملا اذهلقع رون ىذلا هتلد+لاف , ماظنلاو

 نآرقلا كيلع انلزن نحن انإ ) ىلاعت هلوق : ىهف « ةمدقملا كلت امأ لوقنف . ريسفتلا ىلإ عجرنلو

 ةبابك نم هيلإ هوبسن اهيف هردص حرشو لوسرلا تيبأت ةيآلا هذه نم دوصقملا نأ ملعاو ( اليذنت

 نال ؛ مسا هعاقيإ دعب ريمضلا رركو غلاب مرج الف « هللا نم ىحو كلذ نأ ىلاعت هللا رك اذفإ ارو

 هللإالنأو «.ةنايك كلذ نإ نولوق, نانيكللا »9034 تاكنإ يل ه2 لافتة اك. غلبأ ديك أت ىلع اديك أت

 اذهو « ىدنع,نه قدص ليز و.ق- ىحو كلذ نإ ةغلابملاو. ديك أتلالئبشأ لع لوقأ قلللا كلما
 : ناتلاف هيف

 لاهجلا »ضار نإف ء زافكتلا كتل وأ نط تبتسورةلضاخلا ةمدقتملا ةعحررل | اةلازإ (امهاد-]

 : هقدصو همظع,تاؤمانلا ناجي نأ الإ هضرا ردطتل ١
 فبنرغلابي اوناك رافكلا نآل كلذو ,« .لبقتمملا فياكتاا لمحت لع هتيوقت ( ةيناثلاو ١

 ناكو ؛ ةلتاقملا كرتو ءاذيإلا كلذ ىلع ربصلاب ىلاعت هللا هرمأ الف مهتاتاةم ديري ناكوهو « هئاذيإ

 نآرقلا اذه كيل لع تلزنام كل هلا للاق هناك (اليزنت نآرقلا كَ لع انل زن؛انإ :!) هل لاف ؛ هيلعأق اش *كلذ

 ةيكملا كلت تضتفا, دقلو « نيعم تقوب ءىشث لك صيصخت ىضتقت ةغلاب ةك+ل الإ |جنم اقرفم

 . لطابلاو ثبعلاو بيعلا نع أربملا ةضملا ةمكحلا نعرداصلاكب ر ك1 ريصاف : لاتقلا ف نذإلا ريخأت
 مهنم عطت الو كبر - ربصاف )ل ىلاعت لاقف ىهنلا ركذ ةمدقملا هذه مدق امل ىلاعت هن مش

 .( ًاروفك وأ ام
 ىت> اوريصاف ) هريظنو لاتقلا ىف نذإلا ريخأت ىف ( كبر كل ربصاف )' ىنعملا نوكي نأ امإف

 خم. را معو ش
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 ىلع ءازج هللا لعف نوكي نأ لقعي فيكف ؛ هلل ًافلخ دبعلا لعف ناكاذإ 4 لوآلا لاؤسلا
 ىلاعت هلل العف هنوك ىفاني ال كلذو ؛ ىفاكلا وه ءزجلا ( باوجلا ) ؟ هللا لعف

 ( باوجلاو ) هل أرك اش هللا نوك ىضتقي هلل ًاروكش دسبعلا ىعس نوك 4 فاثلا لاؤسلا ال

 ىضاقلا لاق ( لولا ) هجوأ ةثالث نم وهو . زاجلا هجو ىلع الإ لا<ي دبعلل ارك اش ىلاعت هللا نوك
 مالكىف رووشم هنإ لافقلا لاق ( ىناثلا ) معنلل لباقم ركسشلا نأ مهملعل لبا.قم باوثلا نإ

 رد اا ع قوكي نافية ملال قرط ةنإ دل ل5 كان لقلاب ئدانزلل !ولاودتلاأ 6 نمانلا

 ىبتنم نأ ( ثلاثلاب هجولا ) ًاريثك ًاباوث هيلع مهايإ هؤاطعإو ٠ تاعاطلا نم ليلقلاب مهنع هاضر
 لرجل عاظلاا اعلا انزل اءاهو كاعد ابن: لغاال ا شرار قمااكفاو نوك نأ ءاادنغلا قف
 اذه نإ هلوقف « هبرل ةيضرم اهنوك نم ةجرد لقأ « هبر نم ةيضار امنوكو ( ةيضرم ةيضار كبر

 ميم ناكو ) هلوقو هبر نم ةيضار سفنلا ريصصت هب ىذلا مالا ىلإ ةراشإ ( ءازج 5 ناك

 مرجال تاجردلارخآو تاماقملا ىلعأ لالا هذه تناكاملو ؛ هبرل ةيضرم ا!منوك ىلإ ةراشإ (ًاروكشم

 , نيقيَدصلاَو ناَربألا لارخأ: تتارغ رك ذ ىف اهنلع متملا عقو

 4 اليازنت نآارقلا كيلع انل زن: نم انإ 7 ىلاعت هلوق

 ناسنالا ىلع قأ له) هلوقب مدعلا دعل دجو ناسنإلا نأ ةييرحا وأ ىف نيب هناحبس و معا

 هنوك امإ هنم دارملاو « جامشمأ نم هقلخ هناحبس هنأ نيب مث ( ًاروكذم ًائيش نكي ل رهدلا نم نيد:

 ءامطلا »ال اهااول ازا جزا ادد ندر ةطروأللا١ كذا نمو أولا انطاتغلا نط اقولك
 ةغضم مثةقلعمثش ةفطن هن وك لثم مسجلا كلذ ىلع ةبقاعتملاوحأ نموأس فنلا و ندبلا نموأ حاورأالاو

 راتأملا عناصلا نم دب ال هنأ ىلع لدي كلذاف : ةبآلا هذه لمحت هوجولا هذه ىأ ىلعو « ًاماظع مث

 لج ال هتقلخ لب « الطاب الطاع ًاعناض نفاق امال كلذاد نيب مث . هاف مظعو هلالج لج

 نيب ةمعاقلا ةميظعلا ةموصخلا عضوم انههو ( هيلتبن ) هلوقب ةراشإلا هيلإو ؛ نا>تمالاو ءالتبالا

 وهو ؛ناحتمالاو ءالتبالا دع نع هيلإ ح جاتحي | م عيمج ههنا كا 0 ردقلاو تا

 لفرع نوما ناك اجو ا (ار يصب ادا عنا مانا + )كلوب .ةازاقالا" ةلئيلإ وأ 0! لذقلا و ببعبلااو و عملا

 نأ نيب مث ( ليبسلا هانيده انإ ) لاقف ء رصبلاو عمسلا نع هدرفأ بابلا اذه ىف اهيلإ جاتلا رومأالا

 مثرايتخاب ماسقنإلا اذهو « روفك مهنمو٠ )ماش مهنم : نيمسق اوراص لاو> "الا هذه دعب قاحلا

 رافكلا باذع رك ذ ىلاعق هنإ مث ٠ ةيربجلا ليوأت وه ام ىلع هللا نم وأ ؛ ةيردقلا ليوأت ره اك

 مكيعس ناكو ) هلوق ىلإ وهو ٠ ءاصقتسالا ىلع نيعيطملا باوث كلذ دعب ركذ مث راصتخالا ىلع

 بناج نأ ىلع لدي باوثلا حرمت ىف بانطإلا عم باقعلا ركذ ىف راصتخالا نأ معاو ( ًاروكشم
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 بارشاا اذه نأ ىلع لدي اذهو : كسلا ير لدم مهدولج نم ًاقرع ضيفيو ٠ مهنوطإ كلذ روطيف
 « بيع ريثأت مضحلا اذه عم هل مث « ةبرشآلا رئاس مضمب بارشلا اذه ناو, ةبرشاآلا كلتل رياغم
 لدي كلذ لكو ؛ كسملا خيرك حير هم حوفي اقرت زمالا وام ظل نالت اناع ع ةاارعاو
 رباكأ رهاوج نم ةضئافلا راوناآلاو « ةكئالنا ماع نم حورلا نأ وهو ( اهعبارو ) ةرياغملا ىلع
 ٠ ندسبلا ىوقيو شطعلا ليزي ىذلا بذعلا ءاملاب ةهسشم حاورالا هذه ىلع مّئا,ظعو « ةعئالملا
 امذعبف , ةفلتخم ةيولسعلا راونآلا عيباني ادكتف ؛ةزقااو ,ةزتكلاو ا فنظلا قرت راع علا لك

 ءاكبلاو فوخلا ماه ىف ايندلا ىف امحاص نوكيو ٠ سيلاو دربلا عبط ىلع ةيررفاك نوكت

 ليلق ةلاحلا هذه بحاص نوكيف « سبيلاو رحلا عبط ىلع ةيليبتز نوكت اهضعبو ؛ ضابقنالاو
 ةيرشبلا حورلا لازت ال مث « تاينامسجلاو ماسجالاب ةالابملا ليلف ىلاءت هللا ىوس ام ىلإ تافتلالا

 ىف ةيهانت» تاببسملاو بابسالا نأ كش الو ٠ رون كإ رون نمو عوبذب ىلإ عوبفي نم ةل ةتنم

 ماقملا كلذ ىلإ لصو اذإف ؛ هلكزعو هلالج لج قلطملا رونلا وه ىذلادوجولا بجاو ىلإ اهئاقتدا

 ىلاَغت هللا: ئزوسا ام, راونانآل /:تيلف«لباو ةكادعتملا .ةياالشإإلا كلا: كمض ا تاوتقلا_اتللذ:نمأ ترشو

 مْناجرد ىهتنمو « نيقيدصلا ريس رخآ وه كلذو . هتمظعو هئايربكو هللا رون ةلباقم ىف لحمضإ

 ممر ماقسو ) هلوق ىلع راربآلا باوث رك ذ ىلاعت هللا متخ ببسلا اذولف ٠ لامكلاو ءاقترإلا ىف
 دا

 ناكو ًاءازج مكل ناك اذه نإ > ىناعت لاق ؛ ءادعسلا لاو>أ حرش مم امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ًارركشم مكس

 طوخد دعب ةنجلا لهل لاقي هنأ ,نملا سابع نبا لاق (لوآلا ) نيمجو ةيآلا ىف نأ معا
 وهف « تقولا اذه ىلإ كل ىلاعت هلل هدعأ دق ءازج ج كا ناك اذه نإ : !مميعنل مهتدهاشمو ؛اهيف

 ةدجلا لهأل _نواوقي مهنإ كئالملا نع 57 لاق اي . مكلامعأ ةلق ىلع ملامعأب كد هاك
 مايألا ىف متفلسأ امب ائينه اوبرشاو اراك) لاقو ( رادلا ىقع معنف متربص اسمب مكيلع مالس )
 كلمعب اذه : بقاعملل لاقي هنإف « مثرورس دادزي نأ مالكلا اذسه رك ذ نم ضرغلاو ( ةراخلا

 ىف ةذايزو هل ةمئمت كلذ نوكيف . كتعاطب اذه . بائملل لاقيو ؛ هبلق أو همغ دادزيف .ىدرلا

 ( ىناثاا هجولا ) مالكلا اذه مهل لاقيو ىأ ؛ ًارمض»٠ لوقلا لعج ريسفتلا اذهم لئاقلاو ء هر ور

 نأ : ةنجلا لهأ باوج حرش 1 هنااكف ءايندلا ىف هدابعل ىلاعت هللا نم ًارامغإ كلذ نوكي نأ
 فيون كتمذعأ مكلجالو . اهتقلخ مكل « ىدابع رشاعماي مكل ءازج ىبكحو ىلع ىف ناك اذه

 :نالاؤس ةيآلا

 ا
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 ةررمأل مدخلا مم نيذلا نادلاولل نوكت امإ ةضفلا نه ةروسألا هذه نر( اهلاث ورزم دحشأ

 كلذ لاطتزنتلاا كن كو كلذ ل كاجول يكيعا ىهرتاذلاب قيليزا],قاؤشلا (« ىناثلا لاؤدلا ١

 ةضفو ًارهذ اواح نأ دعس الف تاع دل درج ةنجلا لهأ ) باوجلا) ؟ بيغ رئاا ض رءم ف

 نايبلملا زاتنملا لهأ, ءاننل .قزوكن ءاهإ بف لاو دةضفلا نم, ةدوامال|مذه لقاو, :الاجز !وناكتنإ و

 ديلاىه لامعالا رثك أ ةل 1 نأ وهو ء رخآ هجو ةيالا ىفو ريك ذتلابناج طفللا ىف .بلغ مث ء طقف

 , ةيدمصأا ر 4-3 ةيفزلا فدراعملا ل 22 كل . لسوتإ االو همه تادهاجملاو .ليقللا هلع

 تريمسف ١ ٠ بهذلا راوس ىر# ةيراج لامعالا كال: تناك ديلا نم ةرداص لامعالا كالت

 ةيدمصلا ةرضخحلانع ةضئاقأا ارازورجلا كال نع ريعو ؛ ةضفلاو بهذلا راوسإ تادهاج#لاو لامعاللا

 هلرق ىلإ ةراشإ ( ةضف نم رواسأ اولحو ) هلوقف ةلجابو ( ًاروهط ًابارش مهر متاقسو ) هلوقب

 اذهف ( انلبس مهتيدهنل ) هلرق ىلإ ةداشإ ( ارورظ الورم مهر مثاقسو ) هلوقو (انيف اودهاج نيذلاو)

 . هدارمب ملعأ هللاو « لابلاب رطخ لاهتحا

 ءزرك ىف ةغلاملا ( لوآلا ) نالرق هيف روهطلا 4 ًاروهط ابار مماقسو ا ىلاعت هلوق

 (اهتاثو) ايندلا رمك اسجين نركي ال هنأ 0 تالاهتحا ريسفتلا اذه ىلع هيف مث ؛ ًارهاط

 ةسذدلا مادقالا هتساد امو « ةرضولا ىدبألا هتسم | م ىني ةرذقتسملا نَوَمالا:نع.دعبلا ىف ةغلاملا

 لولا ) كسملا حيرك حير هل مهتادبأ نم و رع حشرت األ ةساجنلا ىلإ لوؤت ال امنأ (اهلاثو )

 لئاقم لاق (اممدحأ 7 نالاهت>ا ةيآلا َّق ًاضرأ ب اذه ىللعو ا رطملا هنأ رروهطلا ُّق ) ىلا

 شعو لغ نم هلق َّق ناك ام هللأ عزب | برش نم 0 اك نه عبذت هنجلا تان ىلع 1 نيع وه

 بارشلاو ماعطلا نوتؤ, . ةبالق وبأ لاق ( امهيناثو ) ىذأو رذق نم هفوج ىف ناكامو . دسحو

 قرع ضيفو ٠ مهاوطإ كإذب رهطتف نوبرشيف ٠ رروطلا بارشلاب وأ كلذ رخآ ىف ناكاذإف

 موطاب رهط 2 ًارهطم 2 رورطلا ترك نيهجولا نيذه ىللعو 2 كلا عن لدم مثدواج نم

 رك ذ ام نيع وه ( مم. مماقسو ) ىلاعت هلوق ليق نإف . ةيذؤالا ءايش الاو « ةميمذلا الخ الازكوع

 ؟رخآ عون اذه وأ ليبسلسااو « ليبجنزلاو « ررفاكسلا نيع نم نويرشإ مهنأ نم كلذ لبق ىلاعت
 فاضأ ىلاعت هنأ (اهيناثو ) راركتلا عفد (اهدحأ ) هوجو هيلع لدبو ءرخآ عون اذه لب انلق

 ) ات دو ( هريغ نود اذه َق لضف ىلع لدي كلذو ) مير ماقسو ( لاذ 4 هت ىلإ كلزرشلا اذه

 « نويرشيف روهطاا بارشلاب اوتأ اهنم اوغرف اذإف « ةبرشالاو ةمعط'الا مهيلإ مدقت هنأ انيور ام
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 لاهتءالا لعو « راربألا بايثلا نوكنت ( لوآلا ) ةثالثلا تالامتحالا ىلعف « سدتس باي مهئلاع
 : ريدقتلا نوكي نأ ٠ بصنلا اذه ببس ىف ( ثلاثا هجولا ) نادلولا بايث بايثلا نوكتت عبارلا
 . سدنس باث مهبلاع كلو ميعذ لهأ|تيأز

 : ةزحو ىاسكلا أرقو , عفرلاب امهالكا ا رسضخ : مصاعو عفان أرق 4 ةيئاثلا ةلأسملا)
 ناسا و زازغوأا])هو؟ « عفرلاب قربتساو « ضفخلاب رضع: ةريفك لاب نة قانا كمتاب امهالك

 : عفرلاو ضفخلا هيفزو< ًارضخ نأ هف مالكلا ل صاحو ؛ ضفلابقربتسأو ؛ عفرلاب رضخ : ماع

 ضفخلا امأو . ةعوم فوصومل ةعبب ةفص اهنال رهاظ كلذو ؛ بايثا ةفص اهتاعج اذإف عفرلا امأ
 شفخاللا زاجأو . عنلا ىنعم ىف ناكف ٠ سنجلا هب ديرأس دنس نال ء سدنس ةفص اهنلعج اذإف
 الإ ضييبلا مهردلاو رفصلا رانيدلا سانا كلهأ لاقي اك « عملاب سنجلا هب دارب ىذلا ظفللا فصو

 ىرحب هنورجيف د>اولا ظفل ىف وه ىذلا عمجلاب .ىجت برعلا نأ هحبق ىلع ليلدلاو . حيبق هنإ لاق هنأ
 اوءاكذإ (رعقنم لت زاعأ) و (رضخالارجشلانم) ليزنتلا فو ضيبأ ىصح محلوق كلذو دحاولا
 امأو « هتفص درفت نأ ىلوأ عمجا ىنعم ىف ىذلا دحاولاف « عمجا نم برضلا اذه تافص اودرفأ دق

 : ليق هنأك « بايثلا لع فطعلا هب ديرأ اذاف عفرلا امأ « اعم ًاضيأ ضفخلاو عفرلا هيف زوجيف قربتسا

 «؟يريتشاو ىذيش بات لنق هتاكديلإكئاببلا ةقاضإ 7نئازأ اذافء قولا انلاو' قرت نسينا

 ىلاصت هلوق كلذ ىلع لديو «ناتكو زخ بايث لاقي 5 نيسذجلا ىلإ بايثلا فاضأف امهايث ىنعملاو
 !ةنيكلا ةاروتم ف كاتب دع هي0ل1 جنه تتاععن] ملعاو (قربتساو سدنسنم آرضحلابانق قواللبلب ,(

 ىف لخاد كلذ لكو ء هنم ظاغ ام قريتسالاو « جابيدلا نم قرام سدنسلا ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 « نودلخلا نادلولا مم مهسابل اذه نيذلا نإ لبق مث ( ريرح اهيف مهسابلو ) ىلاعت لاق ربرحلا مسا

 اذهو , اهلضفأ اهولعي ىذلا نوكسيف بايثلا نم ةدع نوسسبلي مهنأكو ؛ راربآلا سابل اذه لب ليقو
 فريف ( مهلاع ) ىنعمو ( كئارآلا ىلع اهيف نيّدكستم ) هلوق مامب نم اذه ليقو ( مهيلاع ) لاق

 . جابيدلاو ريرحلا نم ىلاجح نأ ىنءملاو « سدنس بايث مييلع ةيورضملا مهلاجح

 : 3 و

 مت نه ىرجت ندع تانج يا فيكلا ةروس ىف ىلاعت لاق « لوألا لاؤسلا.)

 نم (باوجلاو) ؟ ةضفنمانبه رواسأ الا كلل: لعج فيكف (بهذ نم رواسأ نماهف نولح راهنأالا

 ىلع وأ ةبقاعملا ىلع امإ نيسنجلاب نوروسي مهلعلف نيرمأالا نيب ةافانمال هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث
 ضايبل هناسحتسا نوكي ناسنإ برف ةفلتخم عابطلا نأ ( اهيناثو ) ايندلا ىف ءاسنلا لعفت امعملا

 هيلإةليمو متأ هيف هتنغر ناوكسماف لكلا لك ىطعي ىلاعت هللاف «٠ بعهذلا ةرفصل هناس>ة:سا قوف ةضفلا
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 هج

 ةسسدلات أ أود كإ نافذ رق>:سمكلذ و هادلاو لاملابح | مع ريعل ىلا ةيلام .لاةذلااو 58 بضغلا

 كلل ًاراغم نوكي نأو دبال انبههللا هرك ذ ىذلا ريبكلا كلملاف ء امتمدحاو ىف ناسنإلا كراشت دق

 ) لف مجال هرضح لال ةيلحت م توكل اسدقب ة هشدزم هسفن ريصت ,نأ الإ وه امو 3 ةريقللاتاذلاا

 ىلاعت نيبف ميظعتلاب ةنورقملا ةعفتملاو باوثلا هنأ ًاضيأ هيف هجولاف « نيملكتملا لوصأ ىلع وهام امأو

 دحاو 5 نأ رهو ميظعتلا لوص> ةيالا هذه َّق نسو مفاذملا كال ليصفت ةمدقتملا تايآلا ف

 طين عفانم كانه نألع ريبكسلا كلما اذه له لم مون كوردملل انأو 2 ميظعلا كلااكن وك مرنم

 هل زعأ احهنإز كامي ميو ط ةلؤئزد#ح كمصنا تمض ىلا رد الر لبا نبالاق ءهركذ مدقت امم

 اودارأ اذإ ليقو هل لاوزال ليقو « هاندأ ىري اكهاصفأ ىريو ماع فلأ ةريسم كلم ىف رظني ةلزنم

 نم م 03 هلأ دنع نم لودسرلا لأ نأ وه ىب وكلا لاق . مهظعتلا ىل ىلع هل ند ممو 3 لكلا هاد

 هيلع لخدي الو 2 هيلع نذأت اق هلزنم َّف وهو هللأ ىلو 0 فاد لاو تايقلاو ماعطلاو ةوشكلا

 َ ناذدسالا لعل الإ ني رهطملا نيب رمل 2 الما نم ةزوءلا بر لوسر

 نأ هيلع ليادلاو ؛ةصاخ دمحمل باطخ ( تبأر اذإو ) هلوق مهضعب لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا 2

 ١ كاك ا م قات اعرتأ ةيللا تاخد نإ تيأزأ : ملسو هي 4 ءاع هللأ ىلص هّللأ ودل لاق الجر

 لأ لكنة اطخ وه لب نورخآ لاقو « تام ىَح ىبقا م ءذ لاَقذ

 3 لا هنن هيف 2 قربتسا و رذخ س دوس باث مهيلاع 7 ىلاعت 1

 ةءارقلا امأ ) ءايلا حتفي نوقابلاو ءايلا ناكسإب مهيلاع ةزمحو عفان أرق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 مهسابل نم مولعي ام ىنءملاو « هربخ سدنس بايثو « أدتبم مهياع نوكي نأ ايف هجولاف ( ىلوالا

 نوكي ال ًادرفم ناكاذإ أدتبلاو « ةعاج سدنس بايثو « درفم مهيلاع ليق نإف ء سدنس بايث

 »2 ىدملل ُْف ا وهف »2 طظفللا ف ادار ناكنإو ) مييلاع ( هلوق وهو 0 أدت 1 ناو ) 06 هريخ

 لدعج ثريح نم درفأ 4 أك ( مولا رياد عطقف 2 ثورج#م اراب 4 نايك ( ىلاعت هلو هريظن

 ( لوألا ) هجوأ ةثالث بصنلا اذه ىف اورك ذف ءءايلا تف ىهو ( ةيناثلا ةءارقلا امأ) ردصملا ةلزنمب
 هلوق ناكاك« بارعإلا اذه ف هأ رج خذا قرف ى 3 ىلاع ناك هال فرأتلا ىلع بص هنأ

 مث ؛لاحلا ىلع بصن هنأ (ىاثلاو ) ىسرافلا ىلع أ لوق وهو كلذك ( كف ا ككبلاوو

 لاح اةاورشأ] ةرضذ مثاقلو : رد 0 ىسرافلا ىلع اذا لاق ) م ( امرجو لهتح »2 ًاضيأ اذه

 نوكي ام لاح ًاريرحو ةنج اوربص امب مهازجو : ريدقتلا ( اهيناثو ) سدنس بايث مهيلاع نوكيام

 نك م كاع 8 5 تا 0 (اهعبادو) سدة بس بايث ميلاع راربألا نورك 8



 «هآ ةيآلا .نادلو ماع فوطيو : ىلاعت هلوق
 سا  ررور هرامرزت هركسو اش هرثسو كسا ها هعض# نكلا نعرتسال

 نوو اروثنماؤلْؤل مهتبك مهت ار اذإ نيد نادأو مهلَع فوطيو

 ل ا ا ل

 (8 اريك اكْلمَو ب كيك مث تيار ادا

 قع الإ اهنق برشي ال الل < اكلذب تيسوةلؤمجطر أت لها سول لد عرهرحمجا رق يذكاز
 راش علا دبا ارا لأ

 هنأ ( امهناثو ) اليبحتز نم لدب هنأ ( امهدحأ ) نابجو ًانيع بصن ىف « ةيناثلا ةلأسملا ال
 . صاصتخالا ىلع بصن

 مدقت دقو « اليبسلاو انونظلا هلوةك راصف « ةيآ سأر هناأل فرص اليبسلس 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 سااجملا كلت ىف ذ امداخلان ركل كل سطل 55 الانشاد ملعاو . كلذ: ناس ةروسلا هذه ىف

 ةمقاولا ةروس ىف نيفصولا نيذه ريسفت مدقت دقو « نودلخي نادلو مهلع فروطيو ١) لاقذ

 نمضت,كلذو ءاهنم غلبأ مدخلا ىف داري ال ىتاا ةروصلا كلل ىلع مهنوك ماود هب دارملانأ برقآلاو

 نوروسم نوداخم لاقي ءارفلا لاق « ةقفاوملا ةنسحلا ةمدخلا ىلع مهتيظاومو مهن. حو مهئايح ماود
 ا دا عامواو ءالا نب ١ نع هيوطفن ىورو .نوطرقملاةيو

 هيبشتاا ةيفيك ىفو ( ًاروثنم أؤاؤا مهتبسح انقاذ اذإ ١ ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةفصااو إل
 مهاغتشا دنع مهزانمو مهسلا ىف ممراشتناو مهناولأ ءافصو مهنسح ىف اوهش (اهدحأ ) هوجو
 0 ىلاشعتنةلأ ترتيل ؛موظنللا قاوالاب ريشي ميقا والو روقللا مسح جلا عاونأب

 اذإ بطرلا ؤاؤالاب اومبش مهنأ ( اهيناثو ) نيرئانتم اوناك نوفوطي اوناكذإف ( ملع فوطيو )
 ؤاؤالا نآل بيجعلا هيبشتاا نم اذه ىضاقلا لاق ( اهئلاثو ) ءام رثك أو نسحأ هناآل هفدص نم رثتنا

 . هنم عمتجللا ًافلاخخ نوكيف ضعبلا ىلع هضعب عاعش عوقول رظنملا ىف نياسأ نازك قف فاكلذ]

 ىلعأ ًارومأ كانه نأ ىلع لدي امب هعبتأ ,« ةنجلا لهأ لاو>أ ليصففت: رك ذ. امل ىلاعت هنأ ملعاو
 لئاسم هيفو 4 ًارييك اكلمو اهيعن تيأر مث تيأر اذإو )) لاق روكذملا ردقلا اذه نم مظعأو

 تيأر اذإو ىنعملا : ءارفلا لاق (لوآلا) نالوق هيف ؟ لوعفم هل له تيأر 4 ىلو ألا ةلأسملا ١
 نآل ام رامضإ زوال جاجزلا لاق ؛ كنيب ام ديري ( مكنيب عطقت دقل ) لاق اكام رامضإ حاصو مث ام
 رهاظ لوعفم هل سيل هنأ (ىاثلا) ةلصلا كرتو لوصوملا طاقس] زو الو ءاطوصوم امو ةلص 7

 ىئارلا رصب نأ هانعمو ؛ مث ةيؤرلا تدجو اذإو ليق هنأك؛ معيو عبشب نآيفكم ىطوخلا نكت

 ىنعي فرظاا ىلع بصنلا عضوم ىف مثو : ريبك كلل.و ريثك ميعنب الإ هكاردإ: قلعتي مل عقو اهنيأ

 ةةيذكازاو

 ءاتقنإ وز ةاوتفلار اقع ةقالل قمل ىف ,ةووضعا تال لا حاخإلا ذأ ملعا 4 ةينثلا ةلأسملا ١
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 ةينومازع عرقا (قاراظا)؟ أ( (ركراؤت ءاريرارق ) ىف ةءارقلا ف ( شماخلا لاؤسلا ١

 هعابتال ىناثلا ىفو ٠ ةلصاف هنال قالطإلا فلأ نع لدب نيونتلا اذهو « اههنيونتبو لوآلا نيونتبو

 ىه ىلع مفرلاب ( ةضف نم ريرارق ) ءىرقو « لدبملا لدبلا عبتيف لوآلا نم لدب ىناثلا نآل لوألا

 . ةضف نم ريراوةل ةفص اهوردقو « ريرارق

 : ناتلأ سم هيفف ( ًاريدم# اهوردق ) ىلاعت هلوق امأ

 صني الو ديزيال مهير ردق ىلع ( اريدقت اهوردق ) هانعم نورسفملا لاق ( ىلوألا ةلأسملا ١
 فركلا ءلم رادقمب نوكست اولا كلت نإ : سنأ نب عيبرلا لاقو « مهمرشل ذلا نوكيل ىرلا نم

 . المح لقثيف مظعت مل

 . لكشلاو ءاقنلاو ءافصلا امنم برشي ىنلا ةينآلا ىف لجرلا داع ىهتنم نأ 4 ةيناثلا ةلأسملا

 امأو ٠ ةضف نم هلوقب هركذ دقف ءاقنلا امأو ( ريراوق تناك) هلوّقب ىلاعت هللا هركذ دقف ءافصلا امأ

 . ( ًاريدقت اهوردق ) هلوقب هركذ دقف لكشلا

 نوفئاطاا مم مهنأ (لوآلا ) نالوق هيف؟وه رم ريدقتلا اذهل ردقملا 4« ةثلاثلا ةل أملا )ل

 براثلا ىر ردق ىلع اهارش اوردق مهنأ كلذ( مهيلع فاطيو ) ىلاعت هلوق مهيلع لد نذلا

 رّدقلا كلذ لع هاج ٍتورشملا نم ًارادقم اوهتشآ اذإ مهنآل كلذو نويراشلا م مهنأ (ىتاثلاو )

 نوةسيو ال لاَقف « ممبورشم فصو كلذ دعب ركذ مهبورشم ىناوأ فصو امل ىلاعت هنأ 1
 ثدحي هنآل ٠ بورشملا ىف ليبزلا لعج نوبحي اوناكبرعلا 4 اليبنذ اهجازم ناك ًاسأك اهبف

 نال 0 نا يدلاو كلان دلتا لهأ كل رق هللا تفصح ركاذك" لاك الق عذالا نم ارك هن

 سياف « ةنجلا ىف ام نآرقلا ىف ىلاعت هللا هركذام لكو : سابع نبا لاق . هوجولا ىصفأ ىلع بيطلا

 . ( ًاروفاكابجاز٠ ناك) هلوق ىف هانركذ ام لثم انبه لوقلا مامتو ٠ مسالا الإ ايندلا ىف هنم

 لئاسم هيف © اليبساس ىمست اف انيع )ل ىلاعت هلوق

 فرعي ال اذه ىلعف « نآرقلا ىف الإ ا ١) عمسأ م ىنارعألا نبا لاق 4 ىلو الا ةلأ لاا

 0110 ال2 بدع ىأ ليصلسو لامس لادا بارد كاش عواتك الا لاق ( ناقه
 جاجزلا لاق « ةسالسلا ةياغ ىلع تادو . 9) ةيسا# ةملكلا تراص ىتح بيك زنلا ىف ءابلا تديز

 كلا نأ ل كلسلا ايت داو ”هداقلا وك < ةطاولملا هذاك نأ ناك نفض ةئالا فالي هاكا

 اوزع دقو « ةسالسلا وه عذللا ضيقن نآل ةعذل هيف سيلو « ليبزلا معط ىف نوكب بارشلا

 لوق ةلمج نأ داري نأ الإ ديب وهو ؛ اهلإ اليبس لس :هانعم نأ مالسلا هيلع بلاط ىنأنب ىلع ىلإ

 , باوصلا وهو يرت اي ةيسادس ةملكلا نكلو ؛ هنم لقنن يذل لصآألا اذكه ()
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 ا «١هد ا كا 8 اف نم هما مهلع فاطبو

 7 2 2 3 8 1 2 08 2 8 م

 1١(« 1 أاريدقت اهوردق كضفو ند

 اريراوق تناك باوك أو ةضفنم ةينأب مهيلع فاطإ ورب لاقف نوبرشي ايف ىلا ىباواآلا كلت فصو

 : تلا ةيآلا ىف 4 ًأريدقت اهوردق ةضف نم ريرأوق

 فاحصلاو ( باوك أو بهذ نم فاحص مهيلع فاطيو ) ىلاعت لاق ( لوألا لاؤدلا ١

 ًايهذ نوكي نأ ىلوأ هيف نوبرشي اف بهذ هيف نولكاي ام ناك اذإف لكألا اهيف بلاغلاو « عاصقلا ىه

 ءانإ نأ ىلع ةيآلا هذه تلد اذإو لكلا ءانإ ىف ١)قونتيالام بّرشلا ءانإ ىف,قونتي نأ ةداغلا نآل

 نيرمالا نيب ةافانم ال هنأ ( باوجلاو ) ةضفلا نم هنأ انهه ركذ فيكف بهذلا نم نوكي مهر

 . كاذب ةراتو اذم نوّةسا ةراتف

 كتاروك "الإ ةعللا لهأ لاق ( تا وذا ) يبارك لاو ةناللا نين نيرتلا راك « فاثلا لاؤسلا ١

 بركملاو ؛ حدقلاكبرشلا هيف عقي .انإلا نأ ىنعمىلع نوكي نأ لمت>يف ء ال ىرعال ىتلا نازيكسلا

 فا( ف ننرز هت ف فرد نع وه ( باو جلا ) 9 0 كلاثلا لاؤسلا )

 "اللا 1 « رهوّلا ى قرح نار ةعداخلا نأشلا 4 .جعلا ةقلخلا كال امخفت 1 3 0

 زم هع ( نأ وجلا ) ؟ريرا وذ نمو.ةضف نف نأ كلا هدفين 7 فيك ( عبارلا لاؤسلا )ل

 هللأ نأ 5 هيد هدض) ره 4 :+أ ريرأو# ةلصأو لمرلا ايندلا ٌْق سر اولا ل نأ ) مك ( هروجو

 ةلك] 6 هضقف باهي 0 ىلعرداق وره كاذكو 0 ةفا ص 3 مك يبعث كلا لمرلا باقي نأ ىلع ردات ىلادعت

 اندلا ةروراق لإ ةنجلا ةروراق ةينس) نأ ىلع هيبذتلا 3 ةيآلا هذه 0 ندم ضرغلاف 3 ةفيطل ةروراق

 ىف نيتروراقلا نيب اذكف ء.نيلصالا نيذه نيب ةيسن ال هنأ كف ءايندلا لمر ىلإ ةنجلا ةضف ةسذنك

 كلذك ناك اذإ و ءامسالا الإ ةنجلا ىف ام .ىث ايندلا ىف سيل سابع نبا لاق (اهيناثو) ةفاطالاو ءافصلا

 اهكافصو ا,تيفافش ىف ةروراقلا لاكو « رهوجلا فيثك هنأ الإ ا,فرشو اهئاقنو اهئاقب ىف ةضفلا لاكف

 اه رهوج فرشو'٠ |اهّواَق أو اه وَ اهب هضفأا ٠ نم هيف لصح هن 4. 1 42 ا ةداف 2 كك 5 اللا مر ا هنأ الإ

 الو « ةروراقلا ءافص ال نكلو ةضف نوكت اهنأ ( اهئلاثو) اهتيفافشو اا نع

 سيل ةيآلا ىف (ريراوةلا:) دارملا 1 (امعبارو) نيفصولا نيذه نيب عما ىلاعت هللا ةردق نم دعتتسي

 ةةرورانافحو فرو هن ثلا ارق لمح ىلا تاوالا نم رادنساا ا ىعسل ترعلا نان جاجزلا ويه

 : ةقيقر ةيفاص هةر د هسه ) ةضف نم 2 ك ( ةيآلا ىنعت

 )١( ىعمو ًانزو نأتي لثم قوتي .
 رخال و 82<
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 ناهجو هيفو 4 ًاريرممذ الو ًاسمث اهف نوري ال 9 هلوقب هفصوف نكسملا وه 6 ىتاثلاو اإل
 اذكه ءىط ةعل ىف رهقلا وه ربرومزأأ نأ ) ىاثلاو ( دربااو را ىف لدتعم اهءاوه نأ ) اههد>أ)

 : دشنأو باعذ هآور

 رهز 5 ريرههزلاو امةءطق ركدعا دق امهالظ ةل-أو

 . رقو سم ىلإ اهيف جاتح الف ءايض ةنجلا نأ ىعلاو

 ةيالا ىفو 4 املالظ مويلع ةينادو 03 هلو#ب ىلاعت هللا هقيعرف ؛ 0 1 تس هنوك ( ثلا ءلاو ١

 هاف نامكلاو توغل 99 د ( بازل )5 (ةئادوز بضنا رك كحل اذ ( 1 ىالا ) نالل وس

 هللا ديع : رادلا ىف لوقت 31 ند ) هلوق 1 فطعلاب لاخلا ( اههردأ ) نيوججو هيف جاجزلاو

 فطعلاب لالا ( ىناثااو ) 2 ىلإ عجر مييلع لاذ كد 2 لالا ةلكدإ د مر انا

 ةينادو ( م 2 0 أهيف نيئار ريغ ريدقتلاو ) ًاررهز لو ا أهيف ثور) ل<ء ىلع

 ةدج مهازجو ٍ لاك 00 مط نع ني لا نأ ىلع ةلالدإإ واولا تاخدو ) املالظ مىيلع

 "كا 7 ةيئاد لوك نأ (كلاثلاو) مويلع لاللظلا وندو دربلاو را 5 دعيلا نيب بيف نيعم اج

 ليق 066 فوذع فوصوأا ةفص ةيناد نارك باوجلا اذه ىلءو 2 ةيناد ةنج ممازجو : ىعملاو

 1 2 املالظ عبيلع ةيناد ىرخأ ةنجو ٠ | رير>و ةنج اوريص اب مثار رد و

 نلو) هلوق ليلدب : ناتنج هلف فاخ نم لكو (انب رز فاخت انإ ]) هلوق ليلدب اوفاخ منال كلذو

 ةلمجاو ؛ ريخ (ةينادو) أدتبم ( اهلالظ ) نأ ىلع عفرلا ( ةنادو ) ءىرذ ةو ( نات :ج هير ماقم فاخ

 . مييلع ةيناد !هلالظ نأ لاخلا ) ًارعاقين ”الوأ اداحأ مف كوري ال ( ئذللااو »ع لالا ع َْق

 فيكف ةنجلا ىف سمش ال ناكنإف « سدشلا دجوت ثيح دجوي امإ لظأا (ىناثلا لاؤسلا ١
 سمش كانه ناك ول ثيحب نوكنت ةنجلا راثأ نأ دارملا نأ ( باوجلاو ) ؟ كانه لظاا لصح
 . اهنم ةلاظم راش الا كالت تناكل

 : ةبتق نبا لاو ) ليلا ( نيهجو تالذ ف انو 4 اليلذت امفوطق تالذو 0 ىلا.ءت هلوق

 ةداقنم تلعج ىأ تالظ (ىاثااو) كمسلا ريصق ناكاذإ لياذ طئاح : مطوق نم مهنه تيندأ تالذ
 ءاو ا ففيكر انما نوول راتني موف مهل تللذ : بزاع نب ءاربلا لاق . أو. اش فيك اهقأ طق ىلع عنةءالو

 . هذؤإ م ًامجطض» لكأ نمو هذؤي ملا سلاع لك أ نمو هذؤب مل اسمئاق لكأ ن 7

 هيلع مدقو مارش كإذ كعل فصو مهنكسمو مهسابلو موهاعط فدصو الا ىلاعت ل ملعاو



 "ع ةياآلا ٠ مويلا كلذ رش هللا هاقوف:ىلاءئهلوآ

 ع د اا ت2 يب بيار حاير وأ نا هز عع ياو عود 1 هه جنركمر 2 ضع

 اى مم و 6(١١١د» ارورسو ةرضل مقلو مويلا كلذ رش هللا مهقوف

 م اذ آذآ

 كئارألا لع ًاهيف ا اريرحو ةنج اوربص

 ةفصب فصوب نأ (امهدحأ) نيتقيرط ىلع ازا سوبعلاب مولا فصؤ ( ةسماخلا ةلأسملا إل

 قرع هيفيع نيب نم ليسي ىتح سحب رفاكلا نأ ىور « مئاص كزاهن مطوقك ءايقشآلا نة هلهأ

 . لسابلا عاجشلاب وأ سوبعلا دسالاب هتوارضو هتدش ىف هبشي نأ ( ىناثلاو ) نارطقلا لدم

 عمتجيف ؛ هجولا سيبعت هانعم !ريرطق نأ ريسفتلا ىف ءاج جاجزلا لاق 4 ةسداسلا ةلأسملا ١

 تدروامرطت تعمج وامنذ تعفر اذإ ةفانلا ترطقا لاقي ةغالاىف غلام اذهو : لاق ؛ نينيعلا نيب ام

 ىنأو ءارقلا لوق وهو ًاديدش ىنءي ًاريرطق ىلك-لا لاقو ٠ عمج ةخللا ىف رطقا ىنعم نأ ىنعي اهفنأب

 1 ا اا ا ا ناكاذإ رطاقو « ريرط# موي اولاق , ةبيتق ناو دربملاو درع

 . لولا وه رتسفنلا و ىذم ذه ىدعااول) لاق را قفل

 منع كح امل ىلاعت هنأ لعا 4 ًارورسو ةرضن مماقلو مويلا كلذ رش هللا ماقوف ر) ىلاعت هلوق

 نيذهمماطعأ هنأ ةيآلا هذه ىف نيب ةمايقلا نم فوخملاو هللا اضر بلط نيضرغل تاعاطلاب اوتأ مهنأ

 اهدئادش ىمسو (مويلا كلذ رش هللا ماقرذ) هلوقب دارملاوهف . ةءارقلا لوه نم ظفحلا امأ ؛ نيضرغلا

 ىلإ الإ لصت ال ةرخآلا دْئادش نأ لع.لدي ام دحأ ةيآلا هذه نأ ملعاو ؛ تالعام ىلع ار

 دقو « باقلا ىف ًارورسو هجولا ىف ةرضن هببسب مهاطعأف ىلاعت هللا ءاضر بلط امأو « باذعلا لهأ
 ( ةرضان دموي هوجو ) هلوق ىف ةرضنلا ريسفت و ( ةيحب اهف نوقايو ) هلوق ىف ( مهاقلو ) ريسفت م

 : مىخفتلاو مظعتلل ( ًارورس لف ريكا

 ىدؤياموراثرإلا ىلع مهربص) مازج وو ىندملاو 4 رير>و ةنج اوربص اب ثازج و ىلاعت ةلوق

 مهساباو) ىلاعتهلوق ه_يظن و ء ىب سبلم هيف ًاريرحو ءىنهلكأم هيف ًاناتسإ « ىرعلاو عوجلا نم هيلإ

 عج لب طقف ماعطإلا وه سيل ( مكمعطن ام] ) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي اذهو لوقأ ( ريرح اهيف

 نإ مث مهنك اسم فصو « مهسابلو مهءاعط ىلاعت ركذ الو ؛ ةوسكسلاو ماعطلا نم ةاساوملا عارنأ

 و1 نكات

 ىهو 4« كئارآلا ىلع اهف نيئكتم 0 هلوقب هفصرف هيف ساحب ىذلا عضوملا ( اهدحأ ال

 (وآلا )!ناهجتو نيكشا لنا نزال تعطيل اذ[ ور تركت ل فيفا ا

 , امايق كلذ مهازج لوقت امممئاكتالاح ىف ةنج مهازجو ىنعملاو « لاخلا ىلع بصن هنإ شفخالا لاق

 . حدملا ىلع نوكي دقو شفخالا لاق ( ىفاثلاو )
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 نيضرغ هيف مه نأ نيب نيجاتلا ءال وه ىلإ نونس< راربآلا نأ رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 زارتحالا ( لاا ) (هقل هجر مكمعطت ام ) هلرق نم داوملا وهو . هللا اضر ليصحت (اههدحأ)

 :لث - ( اررطقأسوبع ًاموي انبرنم فاخت انإ ) هلوق نم دارملا وهو ةمايقلاموي فا قل

 هلسارأ ةنخلن لمت ( ًاريرطق ) هلوق ىلإ ( هللا هجول مكمعطت اعز )ه5 4 ىلوألا ةلأتقملا 0

 كلذ/ن وكت ! نأ لجل ءامإ ىلا ناسللاب 00 هذه اولاق دق راربألا ءالؤه نوكي نأ (اهدحأ )

 ىلاعت هللا لجأ لوعفم مهناس>] نآل . ركشلاب وأ هلثم ةازاجلا نع نيجاتلا كئلوآل اعنم لوقلا
 ىغيني ام لع ًامبنتو ًاهيقفتا لوقلا كلذ: ريصي نأ لج األ نوكي نأ امإو ٠ قاخلا ةأناكمل ىندم الف

 اودارأ اونوكي نأ ( اهيناثو ) ةقب رطلا كلت ىف مب مثديغ يدعي ىاقتلا صاخلا ناويقلع نارك نأ

 . ًائيشاولوي مل نإو مهتين ةحو ممد اقتعا 2 ًافشكو ًانارب كلذ نوكي نأ ( اهئلاثو ) كلذ نركي نأ

 1 مهيلع ى يلا 5 مهم ىلاعت هللا هءلع نكلو هب اوملكت ام مهنأ دها# نعو

 ريغل نوكي ةراتو «ىلاعت هللا لجاأل نوكي ةرات ريغلا نم ناسحإلا نأ لعا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ل ك1 ع را نكت رمز انهو اني نزول ةرران ومان تع ااظ ئأ ىف اكلي, اء ظراهإ الاخت نشا

 ىذلاك ىذالاو نم ماب كتاقدص اولط.ت ال) ىلاعت لاق نادودرف نايقابلا نامسقلا امأو « ىلاعت هللا دنع

 اهوتشاودنعاا ىبوب ماو انلإ كايداوف !8: بلر ابر ىم متوأ ام هو ) لأقو ( سانلا ءائر هلام قفني

 سن نم يكشلا ]سابعا ءنأ كش الو .(نوفعضملا م 0 ف هلا هجو نوديرت ةاكز نم متيتآ
 لاهتحا هيف قب ( هللا هجول كمعطن امنإ) | 7 انمل موقلا : لوقنف اذه م اذإ ..ىدالاو نال

 ليال 3 0 0 ىفا مرج الف . كيرشتلاليبس ل ءضارغالا رئاساو هللاهجول همعطأ هنأ
 . ( ًاروكشالو ءازج مكنم

 لوخدلا نزو ىلعوهو « رفدكلاو ركسشلاكناردصم روفكلاو روكسشلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا إ)
 040 2 0 كفل تلعج ترش نإ نشمداولا لاق وا ةغلا لهأ ةعامج لوق اذه ؛ جورخلاو

 كذش نإلو اورو در لشم ( اروقك لإ نوالاطاا نأف ) هلوقلا كلا ةعاج رزدكلا تادجو
 0 جرخو 0 دمق لدم م عمج ىنعم َْق م |[

 ١ فاخن انإ ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 0 0

 باقةع فول ةأفاكملا مكنم ديزنال انأ ( فاثلاو) مكنأ نيو از كلذ ذقن ند كفر لل

 فو كلذ لاعو رذنلاب ءافيإلا مونع 4 ىلاعت هنإ ليق نإف . ةقدصلاب أب ةأداكملا بلط ىلع هللا

 ةمايقلا نع فوخلابو هللا ءاضر بلطب نيرمأب كلذ لاع مامطإلا مهنع ىكح املو . طقف ةمايقلا

 ىذلاوه رذنلا نال كلذو : ىلاعت هللا ءاضربلط ةقيقح ىف لغد رذالاب ءافيإلا انلق ؟ هيف بيسلا اف
 طقف ةمايقلا فوخ هيلإ مض مرجال كلذك ناك اءلف هللا لجال هسفن ىلع ناسنإلا هب ل ٠ امأ

 رذهلا بلطو هللا اضر باط هيلإ مذ مذ مرج الف ؛ هللا اضر بلاط ةقيت> ىف لدي ال هناف ماعطإلا

 ةمايقلا فوخ نم .



 0 11 ةينآلا : .الا . هللا هجول معمعطن امإ : ىلاعت هلوق

 ربع 6-0 ال ناسحإلا ناكا الف ' هارد م دوف عم ةأم لا ناكمإ مود دقو 2 الإ ةأيح 7 ماعطلاب

 لكأ لاقيف , عفاذملا هوجو عيمج نعلك الاب ا ىوش ىذلاو عفانملا هوجو عيمج نع هب

 ًالظ ىئاتيلا لاوهأ نواكأي نيذلا نإ ) ىلاعت لاقو ؛ فالتإلا هوجو رئاس ىف هفلتأ اذإ هلام نالف

 :لوتذف اذه تبث اذإ ( لطابلاب مكنيب مكلا ومأ اراكأت الو ) لاقو ( ران مهنوطب ىف نولكأي امنإ

 هلوق امأو . ةجاملاو فعضلا لهأ مهلاومأب نوساوي مهنأب راربآلا ءالؤه فصو ىلاعت هللا نإ

 هلإ ةجاملاو هئارتشا ع ىأ ماعطلل ريمضلا نوك 0 ) را ( نابجو هيفف ) ةهيح ىلع ( ىلاعت

 منأ كاع هّللأ مرفصو له ) 0 |: أوةفنت ىد ربأا اولانت نأ 0 هيد ىلع كاك قلاَو ( هريظذو

 ( ىناثلاو ) ( ةصاصخ م ناكولو مهسفنأ ىلع 0 ) لاق ام ىلع موسفنأ ىلع مثريغ نورثؤي

 ىلع ماهت كل كلذكو ؛ ىلع ماقم ما ماه دق ماللاو : هلل مهم 1 هللأ بح ىلع 2 2 ند لك ضفلا لاق

 زجاعلاوهو نيكس أ (هدحأ) ةرالث مثوا مهنا أوم م كفا :صأ 0 ىلاعت هنإ مث ؛ ماللا ماقم

 هرغصا بسكلا نع أزجاع قييف هيساك تام ىذلا وهو ميتيلا ( ىناثلاو ) هسفنب 2 الا نع

 ةيععل كلع ال ىذلا هتشر [ة]كوامملا هموق نه ةوعألا وهو ويشالا (كلاثلا 50 همس ا هنأ 0

 محتقأ الف ) هلوق ىف مثر ذ نيذلا مهأ :عه ىلا-عت هللا مثر 5 نود ءالؤهو ) ةل-.> تا ًارصن

 ٍ 1 ا ةب رقم أذ 5 »2 ةءخسم ىذ ا قم اعطإو | 3 ةقر كف »2 ةيقعلا | كاردأ امو 2 ةيقءعلا

 لاوقأ ىلع هيف اوفلتخا دقف ريسألا امأ ءاذه ل-ق نيكسملا ف سانلا فالتخا انركذ دقو ( ةبرث»

 ةلكتطملاةيلعاةنأ ئوز نيك علا نم يدلل هنإ ةدانقر نشل را اعلا هلا اهدا

 نأ ىلإ مههاعطإ بحي هنالك لذو « مبقح ماقيلو اوظفحيل نيك رشملا نءىراسأألا ثعبي ناك مالسااو

 ريسآلا وه دارملا نوكي نأ أضيأ عنتمالو : قاقرتسا وأ ءادفوأ نموأل تق نم مههف 1 مامإلاىري
 هلق بجو ال ليق نإف ؛ ىلوأ مالسالاعبف هماعطإ بحي رفكسلاعم ناكاذإ هنآل  السءوأ ناكر فاك
 بةوع اذإ بحي الو ء ىرخأ لاحىف ماعطإلا نم عنميال لاح ىف لتقلا انلق ؟ هماعطإ بحي فيكف

 لتقلا نود وهام هب لعفي نأ صاصقلا همزل, نميف نسح ال كلذلو ٠ رخآ هجوب بقاعي نأ هجوب

 (اهيناثو) نيمل ملا ىلع بجو مامإلا هلعشي مل نإف ةمعطل مامإلا ل وةنف 9 بدك نه ىلع ماعطالا اذه مث

 كريسأ كميرغ » مالسلا هيلع لاق ميرغلا وه ريسآلا ( اهئلاثو ) كولمملا وه ريسآلا ىدسلا لاق

 ءاطعو دهاجم لوق وهو ةلبقلا لهأ نمي نوجاووه_قيسالا ) اهعبارو ) 3 رّيكفأ ىلإ تك

 ًانيقف ) اكس ( لاق مالسلا هيلع هنأ ىردخلا قا رط نم عوفر كإذ ىورو(2 ريمج+ نب كيدسو

 قتال ةجوزلا وقايمالا :(!مسماخو ) توجيتملا كولمللا لاف انتسا ور نك جل (اتيو)

 لاق « ناوعأ مكدنع نهناف ءاسنلا ىف هللا اوقتا » مالسلاو ةالسصلا هيلع لاق ؛ جاوزآلا دنع ءا نبل

 ًاسبح كلذ هب لعفي ريساألا ناكو ءدقلاب دشلاوه رسآلا لصألا نآلكلذ لك لمت ظفللاو لاغقلا

 5 وحلا ىلإ ىندملا داعف كشإ لنمو كش نم ناكل ىع مث هل
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 « ةصقلا' هذه "رك 5: ةلّزتأملا نم فاشكلا ٌبتحاصَو 6-2 هيلع [إغ ىحلاق دل نلعا' ظيقرلا

 لوسر امهداعف 2 مالسلا اهماع نرسل نددل كروت امهنع هللا 1 سارع أ نع كورت

 ةمطافو لع رذنف ؛ كدلو لع ترذن ول نسحلا ابأ اي اولاقف ءةعم سانآ ف ىف سو هيلع هللا ىلص هللا

 شضرةتساف_ ءىش موعم امو ا.فشف مايأ ةثالث اوموصي نأ لامن ها ءاضاغش نإ ؛ اهل ةنراج ةضفو

 ةسمخ تزيتخاو ًاعاص ةمطاف تنحطف ريعش نم عوصأ ةثالث ىدوويلا ىربيلا نوه نم ىلع

 لهأ مكيلع مالسلا : لاقف لئاس مهلع فقوف ٠ اورطفيل مهيديأ نيب اهرعضوو ممددع ىلع صارقأ

 مو اوتابو هورثآف ةنجلا دئاوم نم هللا كهعطأ نومعطأ نيدلملا نيك اسم نم نيكسم ؛ دمم تيب

 ميني مهلع فقو مهديأ نيب ماعطلا اوعضوو اوسمأ الف , نيمتاص اوحبصأو ءاملا الإ اوقوذي
 نسحلا ديب مالسلا هيلع ىلع ذخأ اوحبصأ اسملف كلذ لثم اولعفف « ةثئاثلا ىف ريسأ مءاجو هورثآف

 ةدِشا نم خارفلاك نوشعترب مو مردبأ الف مال سلاوةالصلاهيلع لوسرلاىلع اولخدو نيسحلاو

 اهنطب قصتتلا دق اهبارح ىف ةمطاف ىأرف مهعم قلطناف ماقو كب ىرأ ام ىنءوسدامأدشأ ام لاق عوجلا
 لهأ ىف هللا كانه دمعاي اهذخ لاقو مالسلا هيلع ليربج لزنف ٠ كلذ هءاسف اهانيع تراغو اهروظب

 ةائدال داخل قاح امرا منارة ورسلا ل وأرق ك د ىلاعت هنإ نوليو هن نولو لاو .نترووسأا اهأ ثا كيب

 ركذ مث رفاك ىلإ ورك اش ىلإ اومسقنا مهنأ نيب مث مهللع حازأو لكلا ىده هنأ نيب مث , ناختمالاو

 لواننتف عمج ةغيص هذهو ( نوبرشي راربألا نإ )لاقف رك امشلا دعو ركذب هعبتأ مث 0 ليعو

 نم ةروسلا مظن نآل « دحاولا صخشلاب هصيصخت نكمال اذه لثمو « راربآلاو نيرك اشلا عيمج

 كالت لل طلو ياللا نمي ناك قلن لك لاخلا انابيب. اذني نزوكم نأر تف عضوملا اذه ىلإ م

 نوروكذم تافصلا هذه نيفوصوملا نأ ( ىناثلاو ) ةروسلا مظن دسفل دحاو صخشب ًاصتخع
 ىلإ اذكهو (نودئءطيو نوفاخيو ءرذنلاب نوفوي و: نوبرشي زارءآلا نإ ) هلوقك عمبا ةغيصإ ٠

 مالسلاهيلعبلاطىنأن بلع لوخد ركتي الو « رهاظلا فالخ نيئيعم عمج هصيصختف تايآلا رخآ

 اهيف لخاد هنأ مكف ؛ نيعيطملا لاو-أ حرش ىلع ةلادلا تابآلا عيمج ىف لخاد ًاضيأ هنكسلو « هيف
 الإ مبللا  ةتبلا ىنعمم صيصختلل قيال ذئنيخ « اهيف لخاد نيعباتلاو ةباحصلا ءاقتأ نم هريغ اذكف

 ةربعلا نأ ةقفلا,لوصأ ىف تبث دق هنئكلو .« ةنع ةصوصخي ةعاط زودص دنع, تلّزن ةروسلا لاقي نأ

 . ببسلا صوصخ ال ظفللا مومعب

 دارملااولاق « مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلعب ةصتخم ةيآآلا هذه نولوتي نرذلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 معطأ مالسلا هيلع هنأ هانيور ام وه ( ًاريسأو اهتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ) هلوق نم
 ماعط] اولاق [مهناف] راربألا مسيمج قح ىف ةماع ةبالا نولوةي نرذلا امأو « ريسالاو مهتيلاو نيكسملا

 ماعطلاب كلذ نكي مل نإو « ناكهجو ىأب مهعم ةاساوملاو نيجاتحلا ىلإ ناس>إلا نع ةانك ماعطلا

 نادبآلا ماوق نآل كلذو ماعطلاب ناسحإلا وه ناسحإلا عاونأ فرشأ نأ كلذ هجوو « هنيعب
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 زاحلا رجبستو < لالا فسنتو ء. ضرالا ريغ ضرالا لدن و ؛ كتلملا غرفتو « رمقلاو سمشثلا

 تعضرأ امع ةعضرم لك لهذت امنورت موي) ىلاعت لاق ام ىلع نيفاكملا لكىلإ لصي ماعل وهلا اذهو

 باوجلاو ) عزفلا كلذ نم هءايلوأ نمي هلضفب ىلاعت هنأ الإ ( ايش نادلولا لمح اموي ) لاقو
 مهف نونمؤملا امأو . راجفلاو ةاصعلا ىف ًاريطتسم نوكي مويلا كلذ رش نأ دارملا نوكي نأ ( ىتاثلا
 ىذلا هلل دخلا ء نونز متأالوم ويلا كيلع فوخ ال ء ربك آلا عزفلا 3 ) لاق ع نونمآ

 كلاغلا ىرجأف . قاوثلا ١ لما ىلإ ةبسنلاب ةرثدكلا ةياغ ىف باقعلا لهأ نأ الإ ( نزحلا انع بهذأ
 . زال ا ليبس ىلع لكلا ىرب

 اذ-ه نأاكو ؛ هلهأ ىلإ لوصولا عيرس نورك لا نا ال كي ( فاثلا لوقلا ١

 . عارسإ ناريطلا نأ ىلإ بهذ لئاقلا

 (باوجلا) ؟ ًاريطتس» هرش نوكسيسو لقي لو « ًاريطتسم هرش ناكلاق مل ( ثلاثا لاؤسلا ١

 لمتحيو ( الؤسم هللا دهع ناكو ) هلوةك وهو « لبقتسملا ىنعمب هنأ الإ «ىضاءلل ناكنإو ظفالا

 لاصيإ لوقيو رذتعي ىلاعت هن اك « هتمكح ىفو هللا لع ىف أريطتسم هريث ناكهنإ دارملا نوكب نأ

 :ديعولاو دعولاب الإ لصحي ال ملاعلا ماظن نآل كلذو « هيضتقت ةمكحلا نآل ناكامنإ ررضلا اذه

 ةكملا ىف كلذ ناكلوَدب ىلاغت هن اكتف ؛ ىالك ىف بذكلا ةلا>تشال 6 .ة ءافؤولا ناجي اَمْعَو

 /هادتاذف تلبكتلا/ |ذياذأ اقول

 اهيتيو ًانيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطإو ل ىلاعت هلوق : راربألا لامعأ نم 4 ثلاثلا عونلا ال

 ًاسوبع ًاموي انبر نم فاخت انإ « ًاروكش الو ءازج مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطت اع ؛ ايظا

 4 ًاريرطق

 هلوقب ةراشإلا هسيلإو , ىلاعت هللا مال مظعتاا نيرمأ ىف ةروصحع تاءاطلا عماجم نأ معا

 : لئاسم انبهو ( ماعطلا نوءمطيو ) هلوقب ةراشإلا هيلإو « هللا قاخ ىلع ةقفشلاو (رذنلاب نوفوي)

 ئابجلا لع فأو مصألا ركب فاك ؛ ةلزتعملا "رباك أ نم دحأ كتب م « لوألا ةلأسملا ١

 هذه نأ ممريسفت م 51 انا دبع شفا تلاماز يللاو تعال ملسم فأو « ىعكلا مساقلا لاو

 تلعك ىف كيذ :انباجل قوي عدلا ولارورام مالكا ةلاهاللالغ ىأ و, ىلع وح قا تايآلا
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 هللا باس إ؛ بجو ءاوس هيلع بجو ام لكانبه رذنلاب دارملا ( اهناثو ) نسحلا ةياغ ىف ريسفتلا

 نال كلذو ؛ تاعاطلا عيمجو نامإلا هيف لخديف هسفن ىلع فاكملا هبجوأ نأب وأ ءادتبا ىلاعت
 ىلاعت هلوق هريظنو ؛ دقعلاو دهعلا رذ-:لا نم دارملا ىلكسلا لاق ( اهئلاثو ) بام؟إلا هانعم رذنلا
 مال ًادوقع اهاوس ( دوقعلاب او ) لاقو٠ ًادبع هضئار ة ىمسف ( كدب وأ سونا اونوأ (

 نام الا داق عاب ري 0 هودقع

 ١ نوفاخيب هبقع ىلاعت هنال « رذنلاب ءافولا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا هذه 4 ةيناثلا ةلأسملا يوماً 

 قةحتيال مويلا كلذ رد نم فوذملاو ؛ مويلا كلذ رش نم افوخ رذنلاب وفو امإ مهنأ ىضتقي اذهو

 اهديكوت دعب ( ناعإلا اوضقنت الو ) ىلاعت هلوقب اذه دك أتو « ًابجاو هب ءافولا ناكاذإ الإ
 مهسفنأ اهومزلأ ىتلا مبكسن لامعأ اوفورل لمت>يف ( مهروذن اوفويلو مهئفت اوضقيل مث ) هلوقبو .

 ( ًاروفاكارجاذ ٠ ناك) هلوق ىف ناك : ىناعملا باب رأ نم ةعامجو ءارفلا لاق 4 ةثلاثل 0
 ن'ااني انإ':لوقي نأ نئاقاو . رذالاب نوذوي اوناكر دقتلاو « ةفوانحم ناكف انه امأْو ."ةدئاز

 ك]ذإو ؛"اهرادخ] ىلإ ةّجاخ الف :ةرآلا هذه ىاامأو ٠0 ةرئازت تسيل"( انمجازه ناك) هلوق ىف ناك

 نيب كرتشم عراضملا ظفل نإف « نوبرشيس يأ ليات ار كا نأ دل 1 د لاك هل

 . ( رذنلاب نوفوي ) نآلا مهنأ هنودجيس ىذلا باوثلا كلذ ىف ببسلا لاق مث , لابقتسالاو لاخلا

 ناك اموي نرفاخو ]ل ىلاعت هلوق مهنع ىلاعت هللا اهاكح ىنلا راربألا لامعأ نم ( ىناثلا عونلا )
 : 4 مط فوق

 وهو لمعلا مهنع ىكح ايلف « لمعلاب ةنورقم ةينلا تناكاذإ الإ لصحي ال ةعاطلا مامت نأ لعاو

 ام » مالسلا هيلع هلوق هقيقحتو ( ًاموي نوفاخيو ) هلوق وهو ةينلا مهنع كح ( نوفوي ) هلوف
 : تالاؤس ةيآلا ىفو « راربالاب ىلاعت هللا مهامس نيرمالا نيذه عومجمع و « تاينلاب لامعالا

 ةمك.- نوكي وهف هتلالعف ناكام لكو . هللالءف اهلكا ملا هأو ةمايقلا لاو> أ لوألا لاؤسلا)

 5 تان كا ردا فلم ا للا تا تصر كاكم ارم نوكماال كلذك ناك اهو. ءاباوصو

 0 الا روما رئاسو صا عدلا مشل © هلع ةعص وةيلعل رت نو ةرضم اهنركل ارث

 ًايشاف نوكب ىذلا ( امهدحأ ) نابجو هيف ( باوجلا ) ؟ ريطتسملا ىنعم ام 4 ىتاثلا لاؤدلا ال
 ةلزامب راظ نم وهو رجفلا راطتساو « قيرحلا راطتسا : مطوق نم وهو « غلابللا ىصقأ املا هدم

 لاق ىلاعت هنأ عم ٠ رشتنه ريطتسم مويلا كلذ رمش لاقي نأ نكع فيك ليق نإذ ؛ رفن نم رفنتسا

 ةمايقلا لوه نأ (لوآلا ) نيبجو نم باوجلا انلق .؟ (ريك آلا عزفلا مهنزح< ال) هثايلوأ ةفص ىف

 نراك |[ ؟اراخلا انو ليلك نيضتر طفشت قت تاومساا نأ يدر الآ و ديدنت



 5١ ةيآلا . هللا دابع اب برشي أئيع : ىلاعت هلوق
 © يدانع ص ارث 7 ّّ ه2 2 توصر راقت مر | منع نش - يي 2 م كو

 0 0 نكوفوي (2 أريجفت امنورجش هللأ داع 8 ب ارنا ع

 هنإ مث ؟ ةرضملا نم هيف ام هنع بلسي و : ذيذإ بيط معط نم نكل ةنجلا ىف روفاكلا ىلاعت هللا قاخي

 ىف اهعم ام تابورشملاو تالوك أملا عيمج نع بلس ىلاعت هنأ 6 ٠ بورشملا كلذب.هجرع ىلاتعت
 ::! راضللا م ايناذلا

 اهنإ لاق نم مهنم (باوجلا) ؟ ( ًاروفاك امجازم ناك) هلوق ىف ناك ةدئافام ناقل لاؤسلا)

 اروفاك همكحو ؛ هللا لع ىف اهجازه ناكىندملا لب ليقو ؛ اروفاكابجاز» س نم ريدقتلاو « ةدئاز

 : لداسم هيف 4 هللا داع اهب !برتشإ ًانعو) ىلاعت هلوق

 ريدقتلاو « ء حدملامل )ءتدصن تاشنإو؛ هنمالدب 5 ,عناكرملا م سار وفاكلا ان اةنإ«لوالاةلأملا)

 ىلع س 2 | نم لذي عداك روفاكلاب ى ةكللف خلا 5 اروذاكلانإ انا !ة:ن)امأل 7 .ءونعأ

 هماقم هيأ] فاضملا مقأو « فاذملا كني عزز أ 0 ليق هن 1-ش فاضهفذ> ريد

 1 ذف ءاهب برشي انهه لاقو ( سكنه نوبرشي ) ىلوآلا ةيآلا ىف لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١
 مهعازمش ن وجزم اهبف نيعلا امأ و . هتباغ لوأو مهنرش أديمساكلا نأ!قررفلا و« ءابلآرانيهوا نم كانه
 . :لسعلا: ءالبا عنب رش ةلو# 5 ء رطل اهم هللا دانع ب رقلين ىعملا نءاكف

 اهم نوب رشي هللا دأ ,ع لكذأ ديفيف ماع ( هللا دابع أمم برش ) هلوق ب ةثلا هلآ أملا)

 اذه تبث اذإ ناملا لهأي , صف هللأ دايع طظفل نأ ىلع لق ء امم نو.نيثيال قافتالاب رافكدلاو

 ةيآلا ريدقت ريصرف.ء نينق والاب اصتاعب نروكي لي-راق.ككا لووانتيال ( رفكلا هدابعا ىضرب الو )لوقف
 رفآكلا رفك دير.ال ىلاعت هنأ لع ةيآلا لدت الف ء رفكلانينم ولا هدابعل ىذر بالو

 مولع عنتعال البس ًاريجفت مهزانمنم اؤاثثيح اهو رجفي هانعم ( ًاريجتتا ورجفير) ىلاعتهلوق

 باوثلا كلذ اوبجوتسا اهب ىنا مهلامعأ حرش ةرخآلا ىف راربآلا باو فصو امل هنا>س هنأ ملعاو

 : لاسم ةفو رذنلاب نوف ةرير) ىلاعت هلوق لوالاف

 ,دعولاكرذنا ملسم وبأ لاقف رذنلا امأ . ًايفاو هب نايتإلا وه ءىثلاب ءافيإلا (ىلوآلا ةلأسملا إل
 ىف ظقللا اذه صتخا_. يدعو ىهنرلاعت هللا نم نط نإ و ع ندي ىونيتابعلا ند ثع د[ 1

 ىلاعأ هللا نم هسمتل, صأب كلذ قلعي وأ , ةفدصلا نم, اذك و اذك ىلع هليل ودب نأب عرنل فرع

 اع كلذ قلع اذإ امف اوفلتخاو٠ اذك اذك ىلعف ىئاغ دروأ « ىضي م هللا ىش نإ لوي نأ لم

 درك دل نمررلاتلا نق". ذك لعق ناذلا كلف لح 5 0] لان اد 6 2كبلا ةرخ 10

 اولا لا“ نكست قريسملا لوف ٠ اذه تقرع اذإ ؛ دل ردة منهو

 ىلع رفرتلاب مهفصو ىف ةغلابم اذه مصآلا لاق مث , طقف رذنلا ره رذنلا نم دارملا نأ (اموأ )

 ادهو « وأ هيلع هللا هبج وأ ام ناك ةسفن ىلع وه هيجوأ امي ىفو نم نآآل . .تابجآولا ءادأ

 6م. رغد



 ةيآلا . نيرفاكلل اندتعأ انإ : ىلاعت هلوق 0

 64 اريمسو 5 لسالس نيرفاكلل ندع نإ
7 

 هل اس سوة هده هن

 66 روف 57 0 0 ند 2 رارالا نإ

 «اريعسو الذلغأو لسالس ني رفاكلل اندتعأ انإ ) ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو « دعولاو ديعولا, اههعبتأ نيقيرفلا رك ذ امل ىلاعت هنأ معا

 ؛ هياإ جيتحا ىم ًارضاح ًاديتع نوكي ىت> ءىثلا دادعإ وه 0 2 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ا لالغألا اأو « مبلجدأ ا نقف رسل كلا ا 0 ىدل ام اذه ) ىلاعت هلوقك

 5 نم اذهو , امل ًابط> نونوكيف دتوتف مهيلع رعست ىلا رانلا وهف ريعسلا امأو « مهاقز ىلإ

 . فيوختلاو بيهرتلا عاونأ

 نال , ةنولخم احلالغأو اهلسالس محبجلا نأ نع ةيآلا ذم انبات جتحا 4 ةيناثلا ةلأ- أملا ١

 هناك راص قيقحتلا لع كلذب دعو: امل هن] ىضاقلا لاق ؛ انآ نع رابخإ ( اندتعأ ) ىلاعت هلوق

 . ةرورضاالإ هيلإ راصي الف رهاظال كرن مثرك ذ ىذلا اذه الق ءدوجوم

 لصي نم مهن هو ( أريرا وق ارراوق ) كلذكو « نيونتلاب السالس ءىرق 4« ةثلا لا ةلأسملا ١

 نم انعمس دق لاق ا نأ ') اههددأ ( نار و فرصاو نونا نول فلاألاب فقشيو ني ونت ريغب

 هشلا ىف هيلإ اورطضا مهمل ءارعشاا ةغل اذ هو لاق « فرصني الام عيمج فرص برعلا

 تابحاوض اولاق منال «داحآلا تهشأ عوملا هذه نا (ىناثلا) كلذ ىلع مهتذسلأ تر « هوفرصف

 فرصا كرت نم امأو ٠ اهوفرصف اهككح ىف اهولعج ةفرصنملا داحالا عمج هوعمج الف ء« فسوي

 وهف فقولا ف فلالا قاملإ امأو ( دجاسمو تاواصو عبو عماوص تمدخل ) هلوقك هلعج هنإف

 . ىفاوقلا ىف قالطإلاب كلذ هبشيف ( اليبسلاو ؛ الوسرااو ؛انونظلا ) هلوق ىف اهقاحلاك

 ناك سك نم نوبرشي راربألا نإ ل لاسقف نيدحوملا نيرك امثلل دعأ ام رك ذ ىلاعت هنإ مث
 ريسفت ىف مدقت دق ربلا ةقيقح ىف لوقلاو . بر - كابالا از 3 راربالا ( ار وفاك امجا م
 دي هل ) لاقف « ممورشه ةفص مهميعن عاونأ نم ركذ مث ( هللاب نمآ نم ربلا نكسلو ) ىلاعت هلوق

 نانا ا اهنا اعل ةاهكو كئااغ 9 كاقاذطو كا رشلا اهنا ءانإ نم ىقز(سأكاتم
 انه هرك ذ ىف ببسلا اهف . ًاذين/نوكيال بورشملاب روفاكلا جز» نأ 4« لوالا لاؤسلا ١

 2 روفاكلاا ضامب ىف اهؤام ةنجلا ىف نيع مسا روفاكلا نأ ) اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلا (

 :اهاجالطم ناركك كاراقلا ةعلاذ ذأ قدملاف ١ 6 هترتشمادل او“ هلطعظأ هنفأ ننوكر ال كتلو © ةالرنو
 ةحناراا كللت هللا قلخ اذإف ٠ مسج ف الإ نوكب الف ضرع روفاكلا ةئار نأ (ايناث و) نيعلا هذه

 نأ ىف سأب ىأ ( اهئلاثو ) ًاريط همعط ناك نإو « ًاروفاك مسجلا كلذ ىمس بارشلا كلذ مرج ىف



 معفإ بالامل وفك انزيوازكا انتاج: لاك لوف

 . ةلزتدملا بهذمع ةقثال اباك لارقألا هله نأ معاو

 هذه امإ نوكنت نأ ءارفلا رايتخاو « ةنسلا لهأ بهذمل قباطملا وهو 4 سماخلا لوقلاو ل

 ةرات هانلعد مش ) لفل هاني ده انإ / ريدقتلاو ) مهيلع بوث امإو مبدعي امإ ( هلوق َّق اماك ةيآلا

 ىف ةزمهلا حتفب لامسلا وبأ أرق هنأ ىور امب لي وأتلا انه دك ار( اروشك رد رايات

 هناآل ؛ لطاب لبوأتلا اذه ةلزتعملاتلاق . اننالذخبف ًاروفك امأو انقيفوتبف ارك اش امأ ىنعملاو ؛ (امأ)

 ( ًاريعسو الداعاو لممالس, نيرفاكلل .اندتعأ انإ ) اعف رامكلا دينيت هيلا هدهردعي نكح لات

 نأ تيب ليرواتلا اذه لطب املو : هيلع هدد نأ هنم زاج امل هقلح و هتنل' نم رفاكلا رقك تايربلو
 لوق اذم لطبو 5 1 2 ع ءاوش نيفاكملا 08 ىده ىلاعت 1 وهو لوألا لي وإلا وه قحلا

 نمؤي ال هنأ رفاكلا نم ملع امل ىلاعت هنأ انباككأ باجأ ؛ ناميإلا ىلإ رفاكلا دوب مل ىلاعت هنأ ةربجلا

 عقم اب فيلكت اذهو نامإلا دوجوو نامإلا مدعب ملعلا نيب عمج ل هفلك دقذ نمؤي نأ هفاك مث

 هف رمِكلا قلخ نأ اضيأ زاج دنعولا و.ديدهتلا طودسرف ,ارذع انعر تصب ل نافيو نيفانممل اه

 تأو ؛ قا ره ليوا اذه نأ رهظ اذه تبث اذإو « ديعولا طوةس ىف ًارذع كلذ ريصي الو

 . ةلوتعملا لوق هب. لطي و, . قدك نيل ةلزتعملا لوقو قتلا, لو رإعاا

 هدعل 2 8 ةيويندلا معنلا رد أدتباف نائسالا ىلع كاد ا ىلاعت هنأ «ةيناثلا ةلأسملا)

 . ةمسقلا هذه ركذ مث 3 ةينيدلا معنلا

 نازفكلا لعفو.ركسلا لعفي الغتشم نكي نم راوفكلاو ركااذتلا نيس فت. نكم آل هنأ ملعاو

 هياع هقااخ 1 بوجوب ارك ع نوكي ىذلا 78 اغلا نم دارملا لب 2 00 قعدت م الإو

 ناكنإو هنال 5 قلاخلا كش ل امإ 2 هيلع نكشلا بوجوب رشيال كالا ركل نم دارملاو

 نوكي نأ امإ 5 كلا نأ وهو رصخلا قدح كءايحو 5 هيلع ركشلا بوجو رك هنكل هتبذي

 نيب ةطساو ال هنأ ىلع ةيآلا هذ اوجتحا جراوخلا نأ معاو . ًاروفك ةيردكف نإ اه و11 "اش

 ىف للاكعلا هللأو 2 رفاكلا وه راوقكلاو 3 عسيطملا وه 0 اشلا عر !ولاق )2 رفاكلاو عسيطملا

 ناسيبلا نأ ٍلعاو ٠ ًارفاك بنذم لكن وكي نأو « أرفك بنذ لكن وكي نأ ىّضتق,.كلذو ةطساولا

 ركشلا لعفب الغتشم نوك ىذلا 1 اغلا نم دارملا سل هنإف 5 لاكشإلا اذه عفدلي انس ىذلا

 نوكب ال هنأ عم هبرل ًارك اش نوكي دق ىدوهيلا نآلف درطلا امأ , ًاسكعو ًادرط لطاب كلذ نإف

 نم م1 نلك سككلا اما اهب رإ امطير كمال هنأ عم هب رل ارك اش ن وكي دف ىسافلاو ل هير اكلم

 ريسفت نكمعال هنأ تبثف . امهنع الفاغ تك اس نوكي لب «نارفكلاب الو ركدشلاب الغتدشم نوكي ال دق

 0 كلذ رديال ني ةوفكلاو ل بوجوب ري نك 1 اغلا رسفب نأو دبال لب 0 كلذب 0 اشاأ

 : ملعأ هللاو ةيلكلاب محلاؤ- طقسيو  رصحلا تبثي ذئنيحو



 ارارقكا امنا رك انقاننإ ا لات هلق كر

 كار رك او 12 أَم

 كلا لكديفتكا انك هازؤتولل نع فاه انانطازعم نكسر »!ك الخلوة داختلاورازاغلا ى نوح (لايضا انيق
 هلوقك هظفل درفأ اذبلف ء« سذجلل مسا ليبسلا نوكيو ( نيدجنلا هانيدهو ) ىلاعت هلك هل امهنه

 ةقيرطلا ىه اهنآل ىدحلا ليبسوه . ليبسلاب دارملا نوكي نأ زو<و ( رسخ ىنا ناسنإلا نإ ) ىلاعت

 ىرت الأ , ةفاضإلاب ليبس ىه امتإف ةلالضلا لبس امأف ؛ قالطإلا ىلع مسالا اذهل هّقحتسملا ةفورعملا
 نمو؛..ىدحلا ليبس مولضأ امزإو ( ليبسلا ان ولْضأف اناا رثكو ا انمطأ انإ ) ىلاعت هلوق ىلإ

 ىلع هين دقف ٠ قملا ليبسل دكر اذإو .ه انداشولا ىأ ( هانيده ) هلوق ىنعم لعج اذه ىلإ بهذ

 . هجولا اذه نم نيةيرطلا ىلع اليلد ظفالا ناكف : اهاوس ام بنجت

 ءايبنالا ةئعبو ىداهلا لقعلا قلخو ؛ لئالدلا قاخ ليبسلا ةياده نم دارملا ( ة لاثلا ةلأسملا ١
 نع كلله نم كلييل) هيلإ جاتحتام لك كتيطعأ مث ءالتبالل كتقلخ : لاقىلاعت هن اك بتكلالازنإو

 كلذ هانيرأ ىأ (ليبسلا هانيده ) لاّقف ؛ ليبسلا ركذ هنأ ىرت الأ : ةيادهلا انقاخ هانعم سيلو (ةنيب

 : ةغالا ىف زئاج كلذ لك« ليبسللو ليبسلا ىلإو « ليبسلا هانيده ءارفلا لاق ( ةعبارلا ةلأسملا)
 : لئاشم هيف 4 ارك ان كا 0 كامارو

 ١ لاوقأ ةبآلا ىف ( ىلوألا ةلأسملا :
 الا ماحس علان ليتلا ءانده قاما نم !نالاع اوداوك أك هنأ « لوالا 7

 . ناميإلاو رفكتلا ىتااح مث دقف . هداشرإو هللاةيادمب قاعتي املك نأ ىنعملاو . ًاروفك و ارك اش هن

 ًارك اش ناكءاوس ريدقتلاو « ناك رامغإب ًاروفكو أرك امش هلوق بصتتا هنأ ( قاثلا لوقلاو ل

 لررتكا تاكا

 شل يابا ردك مز1 اللام ناوكليلا ل!« لادشبلا كان, كفءانإ هابعم ( ثلاثلا لوقلاو ال

 نيذلا انتف دقلو ) : هلوقو ( المعنس>أ مكيأ 7 قاييلا) هلو هكا اهتيلصعم» زم ةيعاظتو ا هوفكا كش

 ولبن و نيرباصلاو مكنم نيدهاجلا ملعن ىتح مكنولبناو ) هلوقو ( اوقدص نيذلا هللا نيلعيلف مهلبق نم

 تش نإ كل تحصن دق ؛ لئاقلا لوق ليوأتاا اذه ىله ةملكلا هذه زاو لاغقلا لاق ( 5 نا

 [رك [ثامافأ كدسلا:ءانيدهان] : عملا اذككف ءافلا ئفانجتف تش نإف ئأإ# كَرئاذأ تش نإ و« لبقاف

 نإف ليبسلا هانيده انإ ىأ ديعولا ةبج ىلد كلذ نوكي نأ لمتح دقو ءافلا فذحتؤ . ًاررفك امإو
 قحلا لقو) هلوةك ءاذك نب رك اشللو اذك نيرفاكلل اندتعأ دق انإف ء ركشيلف ءاش نإو رفكسيلف ءاش

 .( رفكيلف الا اش نف مكبز نه
 ءااركااش الييش امإ يأ« ليسا هاتفرع ىأ ليبسلا نم نيلاح انوك نأ ( عبارلا لوقلا اإل

 ناجع رفكلاور زاكلقلا ليغتلا عفشو وداي أ كا ءالئلساام]و

5 
 و



 5-5 ةيآلا . لييسلا هانيده انإ : ىلاعت هلوق
 اا 6 مى خذو يد

 ليلا هأئنيده 1

 - را ذآ ذآ

 | , اريصب اعيمت "ا هيلتبت

 « ةفطن اهنأ فصو اهف قس لف ةقلع تراص اذإ ىهو٠ « جاشمأ اهن أب ةفطنلا فصو ىلاعت هللا نآل

 راحلاو ءاوهلاو ءاملاو ضرآلا نم ًاجاشمأ اهنوك دارملا نأ ىف حدقي ال ليلدلا اذه نكسلو
 : لئاسم هيفف 4« هيلتبن )) ىلاعت هلوق امأ
 ىضقأل ىأ . كقح ىضقأ كنئج لجرلا لوةك وهو « هيلتبنل هانعم هيلتبن ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 الو ) هلوق هريظنو هيلتبنل ىأ ( هيلتبن ) هلوق اذك « كحتمتسال ىأ ٠ كحنمتسأ كتيتأو . ك

 .. كسلا ىأ ( رثكستت»فأع

 . هءالتب ا نيديرم ىنعي « هل نيلتبم هانقلخ ىأ « لاحلا عضوم ىف هيلتبن 6 ةيناثلا ةلأسملا ال

 هانامخل ) ىنعملاو . ًاريخأتو ًادقت هيف نأ ( امهدحأ ) نالوق ةيآلا ىف ( ةئلاثا ةلأسملا ١

 هذه نم هانقلخ انإ ىنعملاو « رزيغتلا اذه ىلإ ةجاحال هنأ (ىناثلا لوقلاو ) هيلتبنل ( ًاريصب ًاعيمس
 . نا>تمالاو ءالتبالل لب. ثعبللال جاشعألا

 4 أريصب اعيمس هاناعخل >١ لاقف  رصبلاو عمسلا وهو ءالتبالا هعم حصي ام هاطعأ هنأ ركذ مث

 دبعت مل ) مالسلا هيلع ميهاربإ نع ًايك اح ىلاعت لاق ا« زييعلاو مهفلا نع ناتيانك رصبلاو عمسلاو

 لاقي ملاعلا ريصبلابو  ةعاطو ًاعمس هلوةك « عيطملا عيمسلاب داري دق اكياذ' لطمألو عمسي الام

 هللاو . ناتفورعملا ناتساحلا رصبلاو عمسلاب دارملا ىلب : لاق نم مهنهو « ىمآلا اذه ىف ريصب نالف
 لق ساو افا مظعأ انتل نك كات اضم لا

 ةرهاظلا ساو ةاظعأو هكر نأ دغباهنأ ىلاعت هتلازبخأ 4 ليبسلا هانيده انإ 1( ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو « لالضلاو ىدهلا ليبس هل نيب ةنطايلاو

 كلذك ىألاو لّعلا ءاطعإ ىلع مدقملاكساوملا ءاطعإ نأ ىلع ةلاد ةيالا (ىلو آلا ةلأسملا)
 ليصحت ىلع هنيعت تال هاطعأ هنأ الإ : ءايشألا ةفرعم نع ًايلاخ ةرطفلا أدبم ىف قاخ ناسنإلا نأ

 اهني تاكرانشمل هيفت' تاسودسخلاب سحأ اذإف. « ةنطابلاو: ةرهاظلا نساوحلا هو. ففراعملا كلت
 ناعفتري الو ناعمتج ال تابثإلاو ىنناا نأب انملعع ٠ ةيلوأ ةقداص دئاقع اهنم عزتني « تانيابمو

 ىلإ لصوتلا نكمي امتابيكرتب نآل لقعلا ةل 1 ىه ةيلوأألا مولعلا هذهو : ءزجلا نم مظعأ لكلا نأو
 د-قف نم ليق كلذلو لمعلا ىلع دوجولا ىف مدقم سحلا نأ تبثف : ةيرظنلا تالوبجلا مالعتسما

 لوألا ةيآلا يف طوبا اخ هتزب لاقط! لمعلا نما ليظن احرك ادار ناقل اح نك انج
 بحي ىذلا نأ هل رهظيو ليبسلا هل نيبيل لمعلا هاطعأ امن هنأ : ةيآلا هذه ىف نيب لقعلا هاطعأ هنأ
 . وهام ذو<ب ال ىذلاو . وهام هلعف

 لسيبسلاب دارملا نوكي نأ ذوجيف « قيرطلا نم كلل ىذلا وه ليبسلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل



 ةيآلا . ةفطن نم ناسنإلا انةلخ اذإ : ىلاعت هلوق فرعا

 جامأ : كل «ناسنالا امَلَخ نإ انإ
 ا

 كل سطل ل حس س سلا اطلاع

 رعدلا نم نيح اناسنإ هنوك لاح ناسنإلا ىلع ىضم دق هنأ ىضتقت ةيآلاو « ًاناسنإ ناكام هيف حورلا
 ناسنالاةروصب روض ناكاذإ لاصالصلاو نيطلانإ ا 6 03 دو لم 59 تاك أم نيللاكلذ ّق 7 )2

 لئاز مهنع لاكشإلا قانا ند وع ولات هرج ميانإا وا ةقطانلا شفنا وه ناسنالا نولو#ي

 . رداق ثدحم نم ديالف كلذك ناك ىتءو ؛ ثدحي ناسنإلا نأ ىلع هيبنتلا اذه نم ضرغلا نأ ملعاو

 قأل ه : ليق هناكناسنإلا نم لالا ىلع بصنلا هلع ًاروك ذم ًائيش نكي مل « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نيد ناسنإلا ىلع ا له 2 هريد# 3 نيه فصولا ىلع عفرلا 8 روكي دمارتخ رهدلا نم نيد هيلع

 . ًائيش هيف نكي ل
 : ]تام هيف ( جا جاشو أ ةفطن نم ناسنإلا انقاخ انإ 2 ىلاعت هلوق

 جاشمألاو 0 طاح اذإ اني جسم م لاَ 2 6 طال 4- ذالا قب : جششملا 4 لوألا 5 ما 0

 - كلرك عيش طاغخ اذإ 12 *ل كاف او جيضماو 3 منيحاو نا اعلا . ا مالخبلا

 2 شم هي طش لصنلا كه هضم نيقوفلاو 00 ْن 5

 فاشقكاا بحاص لاق « ريس مدي ه اقرذو هشير خطتا )اف ةممرلا ىف دعي دق هن | مهسلا فصا

 ًاضيأ لا لاق هب و ) جاشم آ ةذاحت ١ هلوق وهو درفملا هدص 3 لع ]دب 7 نكرلو 2 درفم ظفل جاشمألا

 ةمرب هريظنو « دا رذآلا 0 ناو |ه لب جشملا 1 مك نوكي نأ حصي ' ا جييشم ةفطن

 ةطاتخم ةفطنلا نك ىدعم َّق اوفلت خاو 5 تداأإ 7 0 دل بوثو 0 ةرمدكم عطق 6 () راشعأ

 (بئارتلاو باصلا نيب نم جرخ ) هلوقك ةأرملا ةفطنب لجرلا ةفطن طالتخا هنأ لع نورثك آلاف
 ناطاتخيف تير رفصأ وهو 1 رملا ءامو ظيلغ ضد 1 وهو لجرلا ءام طالتخا وه سابع ن ١. لاق

 ف نم مدو محل نم ناكامو٠ ل || ةروطن نم ةوذو مظعو بصعء نم نكاد أمهم دلولا قاذو

 هللأ كدسع لاقو 0 ءارفص 3 را ةفطاو ءاضيب لكحرر !| 4 ةفطن 0 ةوطن || ناولا ه ها لاق 0 5 ل

 اذإ ةأرملا نأ كإذو ةضيخلا مد وهو مدي تاشم ةزطن ند ىععل نسحلا لاقو 2 اهقورع امجاشمأ

 هنأ وه جاشعألا ةداتق لاقو 2 مدلاب ةفطنلا تاطاتخاف امضيح تيل ف تايحو لجرألا 1 تلت

 مسجلا كلذ لاقتنا نع ةرابع وبف ةلخجابو « ةغضم ريصإ مث ةقلع ريصي مث الوأ مدلاو ءاملا طاتخ

 عئابطلا ند ًاطالخأ ةفطنلا قلعج ىلاعت هللأ نإ مو لاقو .٠ كلا ملل هاك نهو 2ع ةمص ل ةفص نه

 حافلا كاك فطن نما دقن و: ةسرتملاو ةيوطتإلاو نارربلاو ةراتحلا ني نامذلا ف نكت ىلا
 ةأرملاو لجرلا ةفطن طالتخا دارملا نأ وه ىلوآلا ءاملعلا ضعب لاق : مالكلا متو فاضملا فذ4

 )١( زابفعأ ةمرب ) نويوذللاو ةاحنلا هركذو هفّرعأ ىذلاو : راعشأ ةمربو اهْنع لقنن ىلا ةعوبطملا ف (



 "6 ناسنإلا ةروس

 « ناسنالا ةرو 0

 4 ةيكم ةيآ نوثالثو ىدحإ )

 2 هَ آس 0 دع ه0 18 هفطا 1 مى س86 (8مىعأل اساسا 0 6

 ١2< اقوم نم داع لس نكي ل ره هدلا نم نيح ناسنالا ىلع أ له

 ىو انهه (له) نأ ىلع اوةفتا ( ًاروك ذم ًائيش نكي مل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىنأ لهإل

 3 هدتظعوو هتيطعأ دق كنأي هرر# نأ كاد وض مو 3 كتيطعأ له كططَعو له لوقتو 0 0

 ماهفتسالا ىعم ءىجب 4 نأ 5 ردا لدم ىلع نقرأ ردي لهو لوقت 1 ندا ىعع 0 دلو

 ىضر قيدصلا نأ ىور اه (لواآلا ) نابجو مابفتسالا ىنعمب تسيل انه اهنأ ىلع ليادلاو : رهاظن

 اهتيل لاق امل امابفتسا كلذ ناكولو ٠ ىلتبن الف تع تناكاهتيلاي : لاق ةيآلا هذه ععمس امل هنع هللا

 باوجلا كلذ نسح ذئنيخ , ربخلا وه دارملا ناكاذإف معنب وأ الب باجيامت] : مابفتسالا نآل ء تمت

 . ربخلا ىلع هلمح نم دب الف لام ىلاعت هللا ىلع مافتسالا نأ ( ىتاثلا )

 هيلع مدآ ديري نيرسفملا نم ةعامج لاَقف انهه روكذملا ناسنإلا ىف اوفلتخا ( ىلوألا ةلأسملا إل

 4 4 10 بقع مث ةيآلا هذه ىف مدآ قلخ ركذ ىلاعت هللا نإ : لاق اذه ىلإ بهذ نمو « مالسلا

 ونب ناسنإلاب دارملا نأ ( ىناثلا لوقلاو ) ٠ ( هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإلا انقلخ انإ) هلوق ىف

 ريددقتلا اذه ىلعو ء دحاو نيعضوملا ىف ناسنالاف ( ةفطن نم ناسنإلا انقلخ انإ ) هلوق ليلدب مدآ

 . نسحأ ةيآلا مظن نركي

 هنأ ىنعملا لاق 1 2 ناتنإلا دازملا لاف نوفل تاديو للاب رعت ر هلأ ( ىاثلاو ) هسفن ىق ردقم

 ان قب هنأ مانع نبا نعنىودو» حورلا هيف خفن نأل] انط هش نيرا مالسلا هيلع مدآ ثكم

 وهف 2 ةحش نيرشعو 20 لد هماخ مق كاوذ 3 نم كلاعل دارو كا لص نعم نيعبرأو ة كاس نيعار ||

 ند ىربيال أمو ىربام داشالا لك ىلاعت هللأ قاخ نسحلا لاقو 2 ار كَم ايش ناككام ةدملا هذه ْق

 لع مدآ قلخ ام رخآو ضراألاو تاومسلا اهبف قلخ ىلا ةّتسلا مايألا ىف رحبلاو ريا باود نم

 خفن لبق نونسمملا أاو لاصلصلاو نيطلا نإ ليق نإف ( ًاروك ذم ايش نكي ل ) هلوق وهو مالسلا



 ةيآلا 3 ىك ىم ند ةهطن كب ملأ : ىلاعت هلوق 2

 ص00 0 ا اننا مور راف

 لعُخ «ما/و ىوسف قلفن ةقلع نك م «(عدو ا م نم ةوطن كب ملا

 سوس ةدق م هر هَ هال مي ادغ رو

 ةركادر ىنوملا ى 2 نأ لع رداع هب كلذ ا 2م 6 ديرنف كيم

 هلوقو ( ىعست أم سفن وا راما هعاسلا نإ ) هلرق هريظنو ( ىدس كرئي نأ

 هريرقت و ( راجفلاك نيقتلا لع مأ ضرالا ىف نيدسفملاك تالاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لعجب مأ )
 ةناوك ىضتقي دساةملا نع ىهنلاو ةعاطلا/ صالاو“ف.لكتلا نودب لقعلاو.ةلآلاو ةردقلا ءاطعإب نأ

 الو نس ال فيلكتلاو فياكتلا نم دبال ًاذإف . هتكحي قيليال كلذو « لامفآلا حتايقب ًايضار ىلاعت
 . ةمايقلاو ثعبلاو باوثلا راد كانه ناكاذإ الإ مبحرلا ميركلاب قيل

 دارهاوهو : ةداعإلا ىلع ىلوالا ةقللاب لالدتسالا رشحلاب لوقلا ةأك ىلع « ىناثلا ليلدلا )ل

 : ناتلاسم هيفو « ىن ىنم نم ةفطن كي ملأ إل ىلاعت هلوق نم
 ىف اليلق ءام كلب ملأ لوقي ؛ فطنو فاطن اهعمجو ليلقلا ءاملا ىه ةفطنلا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 0 مالعلا انركذو ء محرلا ىف بصي أ( يكرم كمز) هوا ؟رفاررملا كنا واوبإ] جول اكل
 نم ) هلوق ىف ىنع هدم ام لبق نإف ( نونع ام متيأرفأ ) هلوقو ( ىنت اذإ ةفطن نم ) هلوق دنع

 ؛ ةساجنلا جرم ىلع ىرج ىذلا ىلا نم قولخم هنإ ليق هن اك هلال هايل ةراقإ اهيفاللق كما لم

 زهرلا ليبس ىلع «ىنعملا اذه نع ربع هنأ الإ ىلاعت هللا ةعاط نع درمتي نأ «ىثلا اذه لدم قيلي الذ

 . ةجاحلا ءاضق هنم دارملاو ( ماعطلا نالكأي اناك) ميسو ىسيع ىف ىلاعت هلوق ىف اك

 مأ ريدقت ىلع ؛ ةفطالل ءاتلاف « ءايلاو ءاتلا ناتءارق ةروسلا هذه ىف ىنع ىف « ةناثلا ةلأسملا إل

 . هم ناس ١ ولحل دقت معز, ىع ىم قف دلل ءانلا ا ىملا نوير ف ظطت لساد

 . ةفطتلا دعب ةقاع ناكناسنإلا ىأ ( ةقلع ناك مث )ب ىلاعت هلوق

 (ىاثلا ) لدعف ىوسف ردقف قلفت (لوآلا ) نامجو هفف © ىوسف قلن ل ىلاعت هلرق امأ

 . لتاقمو سابع نبا لوق وهو : هءاضعأ لمكف ىوسف « حورلا هيف خفنف ىأ , قلل

 . نيفنصلا ىنعي ( نيجوزلا ) ناسنإلا نم ىأ ( هنم لم ل ىلاعت لاق م“
 سيلأ ىنعملاو 6 ىتوملا ىح نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ , ىثنالاو ركذلا )ل لاقف امهرسف مث

 ىلب كنا>بس : لاق اهارق اذإ ناك لكم هنأ ىور ؛ ةداعإلا ىلع رداقب ءايشآلا هذه أشنأ ىذلا كلذ
 : ملسو هروكو هلا و نالمرملا دس“ انديس ىلع هتالصو . نيملاولا بر هلل دخ او



 مع ةيآلا . كل ىلوأ : ىلاعت هلوق
 هس-ه2 6 رئا 6 هده

 كلرتبا ْنأ دب بسك 252 "0 كل ل م («؟؟ ١ كَل 1

 هو

 «١ه» ىدس

 رتخبتملا نآل ٠ ددمتي ىأ ططمتي هلصأ نأ ( امهدجمأ ) نالوق طمتي ىف 4 ةيناثلا ةلأ-ملا ١

 رهظاا وهو اطملا نم ( ىناثااو ) صصقت هلصأ ىص7# ىف ليق ام «ءاب هيف ءاطلا تياقف ؛ هاطخ دعب
 . رتخدملا ةيشم ىأ « ىطيطملا ىتمأ تمثم اذإ » ثيدحلا ىفو «هيولي هنآ

 ىأ (ىلص الو قدص الف) هلوقف مل عضوم ىف انهه(ال) : ةيبرعلا لهأ لاق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 ثيدحلا ف ىورام كلذك و . رحتقي مل ىأ ( ةبقعلا محتقا الف ) هلرةكوهو ٠ لصي ملو قدصي مل

 ةملك اذه لثم ىف تلاق برعلا رأ مل ىفناسكلا لاق « لهتسا الو ء برش الو لكأ ال نم تيأرأ »

 جراخ هللا دبع ال : نولوي الف حرصملا امأ « ًاردقم وأ ًاحرصم امإ «٠ ىرخأب اهءبتت ىتح اهدحو

 امأو . لمحي الو : اولوقي ىتح نسحي ال لجرب ترم : نولوي الو « نالف الو ,”نولوةي ىتح
 ةيقر كل ةبقعلا ام كاردأ امو ) لاقف : مالكلا ضرتعا مث ( ةبقعلا محتقا الف ) هلوك وبف ردقملا

 لاق نم عبضيو .4,ةدحإو ةرض ةيووتك ف اك معطأ الو  ةبقر كذ ال ريدقتلا ناكو ( ماعطإ وأ

 . محتقا الهو ؛ رحتقا الفأ ىأ ( محتقا الف) هلوق ىف ريدقتلا

 هللا لوسر ذخأ لتاةءو ىلكلاو ةداتق لاق «ىلوأف كل ىلوأ مث . ىلوأف كل ىلوأ إل ىلاعت هلوق

 هيأ لوح ا لاكت ؛ هع (لذ ءاف كل ىلوأ) لاق مث . لهج ىنأ ديب سو هيلع هللا لص
 لسنا مث « ىداولا اذه لهأ زعال ىفإو « ًائيش ىف العفت نأ كب ر الو تنأ عطتست ال ؟ ىنددت
 اياك لرأ داك ينمو ع موال و ءداصلا هلع كلر رلا هل لاق 5 هللا لزنأف « ًايهاذ
 سعأ ّق [كل] ا « كلذ دعب ىنعملا : ىذاقلا لاق ٠ ههركي ام هيلي نأب « هيلع ءاعد وهو ؛ كل ليو

 لاف ركل نر ركل لمضولا يسملا تورحالاش . كارحا ءآاد كلاش 0

 ىنلا هلاق ءىث هنأ (قاثلاو) نيرفاكلل هللا نم أدتبم دعو هنأ ( اهدحأ ) اهوجو لمتح اذه : لآفقلا

 نوكي نأ ( كلاثلاو ) كلذ لثم ىلاعت هللا لزنأف ء هسفن دنع هترعل هللا ودع هركذتساف هودعل لك

 هل لقف ( ىطمتي هلهأ ىلإ بهذ مث ) ىنعملا نوكيف . هللا ودعل الودي نأب « هيبنل هللا نم ًارعأ كلذ
 .ةوركملا نم هب كلل لق ال ام كنم برق دع رذحأ ئآ ( ل ران كلا 0١
 قطط وو 2 ين لو نم 5: تاك أ ( ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحبأ را ىلاعت هلوق

 ؛ايلمهأ ءاّدَسا لب] تندسإ لاعب كمهملا ةمللا قىدسلاو ؛ ةرخالا ى لمعلا ساحب الو ايثدْلا ف

 داعأ ( هماظع عمجت نل نأ ناسنإلا بسحبأ ) هلوق «ةروسلا لوأ ىف ركذ امل ىلاعت هنأ ملعاو
 ناسنإلا بسحأ ) هلوق ( لوألا ) نيليلد ةمايةلاو ثعبلا ةحص ىف ركذو ؛ كلذ ةروسلا رخآ يف

 6م, رن مو



 ةيالاا. ١ قاامملا دمعي كبو. لإ .: ؛ىلاعت هلوف فرخ
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 710 نكسلو فصال نايم نلف 2 , قاسملا دئموي َكِبَر ل ىلإ

 مدن مم هر

 «؟9؟» طمني دلفأ لإ بهذ مث

 اذإ ناسنإلا نآآل ::ىاعملا لهأ لاق ديدشلا ماللا هنأ ( لوآلا لوقلا ) نالوق قاسلا ىفو ( ًافيفل
 أس ىلع برحلا تماق : برعلا لوةتو « قاس ديدنشلا رمألل ليقف « هقاس نع اهلل رهش ةدش هتمهر

 ؛ [قدقللال انزله شعت ةقأ

 ارمثش برحلا اهقاس نع ترمش نإو اهضع برهلا هب تضع نإ برحلا وخأ
 ةدشو اهتاذلو ايندلا ةقرافم ةدش تفتلا ىأ ( قاسلاب قاسلا تفتلا ) هلوقب دارملاو : لاق مث

 21/5 6فهور «ولقلا كارتون الا كوقودنم' ادلززلل | كرتييئبااهاألل كرزرزة تع (تاغلا | ىأع كاطنا

 ىلع مودقلاو ةرخآلا ىلإ باهذلا ةدشك . ةريثك كانه دئادشلاف ةلمجابو ؛ءايلوآلا مغو , ءادعالا

 نأ ( ىاثلا لوقلاو ) ةبرغاا راد ىلإ باهذلا ةدشو « ءايلالاو بابحالا كرت.ةدش تفتلا وأ ءهللا

 ىعنشلا لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو لوقلا اذه ىلع اوركذ مث ء. صو. لا وضعلا اذه قاسلا نم دارملا
 ىرخألا ىلع ه-يلجر ىدحاب برضإ فيك عزنللا ىقرادلتلال امأ توملا دنع هاقاس امه : ةداتقو

 تام اذإ هنأ ( ثلاثلاو ) نفكلا ىف اتفتلا اذإ هاقاسامه : بيسملا نب ديعسو نسحلا لاق ( فاثلاو )

 يرختالاب امهادحإتدضتلا واع ءاقاج عع

 لاق نم لاقاأك « قوس قاس نم ردصم قادسملا 6 قاسملا نيماوبإ كليارز ىلإ ) ىلاعت لاق مث

 نوكي نأ (قاثلاو ) برلا وه هيلإ قوسسملا نأ دارملا نوكي نأ ( امهدحأ ) نامجو هيف مث « لوي

 !/هيلإ نضاوفت' .الاؤم: قوس يأ: اهزلا ؤفارمويلا كلقأف وئاسللا_قأبداذإلا

 6 ىطمتي هلهأ ىلإ بهذ مث « ىلوتو بذك نكلو « لص الو قدص الف ل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو

 قلعتي ايفو ؛هعورفبو نيدلا لرصأب قلعتي ايف هلمع ةيفيك حرش ىلاعت هنأ( ىلو آلا ةلأسملا 0

 قلغت'امأامأ هب يفك" هتكلاو *؛.- قيذلاب قدكص اه هنأ هه يذلا لاولض أب قلطتب' اهنا“. ”ةانناد

 ىلإ بهذ هنأ وهف «مايندب قاعتي ام امأو « ضرعأو ىلوت هنكلو ىلص ام هنأ وهف « نيدلا عورفب

 باقعلاو مذلا قحتسي رفاكلانأ ىلع ةلاد ةيآلا نأ ملعاو « هتيشم ىف لاتخيو . رتخبتيو « ىطمتي هلهأ

 . نامإلا كرتب امهةحتسي اكةالصلا كرتب

 ىف ناسنإلا نع ةيانكهنأ (لوالا) نالوق هيف ؟ نمع ةراكح (قدص الف) هلوق مة يناثلا ةلأسملا)

 (ىدس كرتي نأ ناسنإلا بسحبأ ) هلوق ىلإ ىزت الأ ( هماظع عمجبن نل نأ ناسنإلا بسحيأ ) هلوق

 .لهج ىنأ ىف تازن ةيآلا نأ (ىتاثلا لوقلاو ) (.ةمايقلا موي.نايأ لأسي ) هلرق لع فوطمم وهو



 كلذ ةيكلاز! ىاز قفا رغؤ للامن .هلوث

 ١9١ ىف ةأسلاب قا وسما ياو هلآ هنأ نظو «0/0 قار نم َليقَ

 ةايملا قت «قارتلا اهغولبدنع نأ ىلع لدت ةبآلاو « ةلاال توملا صح بلقلا سفنلا تقراف ىتهو

 (قارثااتغلب اذإىت>) هلوق نم دارملا (باوجلاو) قاسلاب قاسلا فل ىت>و « قارنم هيف لاّقيىت>

 . ةلاخلا كلت نم برقلا لطخ اذإ ىأ

 : ناتلأسم هيفو 6« قار نم ليقو ل ىلاعت هلوق

 ةيقر هيقري هاقر لاقي ةيقرلا نم نوكي نأ (لوآلا ) نامجو قار ىف ( ىلوألا ةلأسملا )
 نونوك ٠ نيذلا مم « هج ولا اذه ىلع لوقلا اذه لئاقو « كيقرأ اع لاقي مءةيفشي ام ةذوع اذإ
 هل اوبلط مهن اك بلطلا ىنعمب نوكي نأ لمتحي « ماهفتسالا اذه مث ء توملاٍلع فرشملاناسنإلا لوح

 قمالا دنع لث املا لوب اء راكنإلا ىنعمي م اكظا نورك نأ ليك فيك اقلؤو ؛ هيفشي ًايظ

 (قا رزه) هلوق نوك 3 ) أ اًثااهجولا ( توملا ىلع قرقلا اسنالا اذه قرب نأ ردي ىذلا نم

 لوقلا اذه لئاق نوكي هجولا اذه لعو ( كيقرل .نمؤن نلو ) ىلاغت هلوق هنمو انقر قري قو نم
 قرب نمتوملا كال. لوقيف ءرفأكللا نم برقلا نوهركي ةحئالملا نإ سابع نبا لاق . ةحئالملا مت

 نم ةعسساو ا ,.ةقحرلا هكاتالم نّم.كالقأ ةغبسسس توألا دنع ؛دبعلا_نضح ىلكلا:لاقو:ءأ رفاكلا» اذهب
 قرب مهمأ « ضعب ىلإ مهضعب رظن قارتلا دبعلا سفن تغلب اذإف « توملا كلم عم باذعلا ةكئئالم

 (قارارمر وف اعلا نك 0
 راهظإ زوجي الف ء نسم مفلا فور> دنع نونلا راظإ نإ ىدحاولا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 (نارلب :١)و « قار نم) هلوق ىف نونلا راهظإ مداع نع صف ىورو(قار نم) هلوقىف نمذو

 ىلع فتولا دصق لاقي نأ هجولاو ٠ ىد>اولا لاق : كلذ هجو فرعأالو « ىسرافلا ىلع وبأ لاق

 . ةءارقلا نم ىضرم ريغ اذهو . امهدعب امب أدتبا مث اهرهظأف « لبو نم

 امنإ هلعلو ءايندلا هتقرافمب نقيأ هنأ دارملا : نورسفملا لاق ( قارفلا هنأ نظو ل ىلاعت هلوق
 هد ةايحلا ف عمطل هنإد « هتدسب ع هحور قد مادام ناسنإلا ناإل )2 نطلاب أنبه نيقيلا م

 لصحم الف امنع هؤاجر مطقني الو ( ةلجاعلا ن وبح لب الك ) لاق اه ىلع ةلجاعلا ةايحلا هذط (1) هيح

 . مكبتلا ىليبس ىلع نظلاب هاعس هلعل وأ ؛ ةايحلا ءاجر عم بلاغلا نظلا لب ٠ توملا نيقي هل

 نم ىلاطعت هناا نديلا توم دعب قاب هسفنب مئاق رهوج حورلا نأ ىلع ةلاد ةيالا نأ معاو

 ةفصلاو ٠ ةفص لاصولاو قارقلا نإذ « ةيقاب حورلا تناكول نوكي ام] قرفلاو افا رف توما

 . فوصطوملا دوجو ىعدتست

 3 انج ) ىلاعت هلوةك « عامتجالا وه فافتلالا © قاسلاب قاساا تفتلاو إل ىلاعت لاق م“

 (هثح) هنع لقتن ىذلا عربطملا لصآلا ف (م) (٠ نأر. لب ) ىف مالاو لاقي نأ هباوص (1)
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 ند قارتلا تغلب اذإ الك

 الك كا تمار وع تاقلاو !املعلا كنا اكرذأ الجع ان ةكمنلاو ةوووررأللا اناث" فما دكر ]لأ .كدلطأ

 (رسبو سبع ) هلوق دنع روسبلا ريسفت مدقت دقو ءراذلاو ةنجلا لهأ هللا زيم نيح هللا اهدوش

 ( ةرقاف اهب لعفي نأ نظن ) هلوق وهو « لزان باذعلا نأ تنةيأ دق اهنأل « ةفصلا هذه تناكاف] و
 مكمن ليبس ىلع انهه رك ذ امنإ نظلا نأ ىدنعو « نورسفملا هلاق اذكه « نيقيلا ىنعم انبه نظلاو

 وبأ لاَعف : ةرقافلا امأو « ق> ةمايقلا نأ نظ مهيف لصح :٠ لاو>الا كلت اودهاش اذإ ليق هناك

 ى#نرأ رقفلا : ىممصألا لاق . فناآلا ىلع هب رقفي ىذلا مسوأل مسا وهو « ةيهادلا ةرقافلا : ةديبع

 هنهو . اهب ريعبلا رحي ةبشخ هيف لعجي مث ؛ هنم بيرق وأ « مظعلا ىلإ صاخب ىتح ريعبلا فنأ رحب

 ن'اك ةراقفلاو ةرةفلا نم ابلصأو « ربظاا رسكتت ةيهاد ةرقافلا : د ربها لاق « ةرقافلا هب تلمع ليق

 وهف هتنطبو هتسأر لاقي 5 « لجرلا ترف لاقي : ةبيتق نبا لاقو , رهظلا راقف ردك ةيهاد ةرقافلا

 : لاقف ىلكلا اهرسفو « رانلا ىف باذعلا عاونأب ةرقافلا رسف نم نيرسفملا نم نأ ملعاو ؛ روقفم

 . هيلإ رظنت الو امر ةيؤر نع بجحت نأ ىه ةرقافلا

 متفرع امل لبق هناك« ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإ نع عدد الك: جاجزلا لاق 4 الك إب ىلاعت هلوق

 نع اوعدتراف , ايندلاىإ اهل ةبسنال هنأ متلعو ؛ ةرخآلا ىف ءايقشألا ةواقشو ءادعسلا ةداعس ةفص

 , مكنع ةلجاعلا عظقنت هدنع ىذلا توملا نم مكيديأ نيبام ىلع اوهنتو « ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإ

 ناكقارتلا تغلب اذإ أقح ىأ ( الك) نورخآ لاقو « نيدلخم اهيف نوةبت ىتلا ةلجآلا ىلإ نولقتنتو

 دافتلاو ءاهتنالا نم اهيف دبال ايندلا نأ نيب ةرخآلا لاوحأ مظعت نيب امل هنأ دوصقملاو ء اذكو اذك
 صأ نم رك ذ امب رفاكلا نمؤ, ال ىأ ( الك) لتاقم لاقو . توملا ةرارم عرجت ىلإ لوصولاو

 . امافآ لمحتو ءابهءال 1 عرجت نمو ٠ توملا نم دبال هنأ عفدي نأ هنكسميال هنكلو , ةمايقلا

 ( قارتلا تغلب اذإ ١ لاقف دسجلا اهيف حورلا قرافت ىباا ةلاخلا كلت فصو ىلاعت هنإ مث

 : ناتلاسم هيفو

 بطاخلا ملعا رك ذ هل رحب ملامع ربخأ حورلا وأ سفنلا تغلب اذإ دارملا 4 ىلوألا ةلأسملا ١)
 قتادعلاو ؛ رحنلا ةرغث نيب لصو مظع ىهو . ةوقرن عمج قارثلاو ( هاسنل نازل كا اكاد

 . نيدناجلا نم

 : ةمصلا نب ديرد لوق هنمو ؛ توملا نم برَلا نع قارتاا سفنلا غولبب ىنكي هنأ معاو

 قارتلا مهشوفن تغلب دقو امنع تعفاد ةميظع برو
 ( موقةلحلا تغلب اذإ ىح ) ىلاعت هلوق هريظنو

 باقلا نع اهتقرافم دعب قارتلا ىلإ لصت امن] سفنلا نإ : نينعاطلا ضعب لاق (ةثلاثثا ةلأسملا)
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 «,ه» ةرقأف اب لعفب نأ نط د ةرسأ تمارا هوجوو

 هر م

 .اكارتشالل ًاعفد زاظتنالا ىنعع دزي ال نأ ,بجؤف : نهاظ ةنوزلا بقفتسي ىذلا ىنعملاب وأ

 : رعامشلا لوق امأو

 اصالخلا رظنتنت نمحرلا ىلإ . ردب موي تارظان هوجو
 :اةييحصا| | اوورلا وب عبو ضم ىقيعلا | ذه اذلق

 اصالخلا رظتنت نمحرلا ىلإ ركب موي تارظان هوجو
 اوناكهيادكأف , ةماعلا نمحر هنومسي اوناك منال «باذكلا ةليسم نمحرلا اذه نم دارملاو

 زطانغلا لوقامأو « ءادعالا نم ضلختلا هنم.نوعقوتنو.همل] :ناورظنت

 كلم نم كيلإ ترظن اذإو

 درجت نآل ءراظتنالا هنم دارملا نوكي نأ نكسميال ؛ كيلإ ترظن اذإو : هلوق نأ ( باوجلاف )
 ىلإ رظنلا نأل كتلأس اذإو ٠ كل] ترظناذإو :. هلوق نف دازملا لب ةيظعاا بقعتنس الازاظتإلا
 ىدسعتلا فرح هنم ذارالا سيل انبه» ىلإ ةملك هلوقؤ : هب هنع ريبعتلا زا+ ةملاكملا ةمدقم ناسنإلا

 ىلعف ؛ ةمعن اهنأ هيلع قدصي ىنلا ةيهاملا امسا نوكست لوقلا اذه ىلع ىلإ نإ انلق « ءالآلا دحاو لب

 ةلقلا ةياغ ىف ناكنإو « ةمعتلا ءازجأ نم ضرف ءزج ىأ ةطفللا هذه ىمس» قةحت ىف نكي اذه

 ناكن مو « ةلءاكتملا ةميظعلا معنلا ىف ةمايقلا فقاوم عيمج ىف نونوكي باوثلا لهأو : ةراقخلاو

 لاثمو « ةمعنلا مسا هيلع قاطنإ ىذلا ءىثلا عقوت ىف وكي. هنأب:ةريشبر نأ نكع تفك كلاذكا لاخ

 اقوم قوكتت في م ةنل داب طوقلاو دنظنلا/ اذ اًكلاع نيصيات#ةنأب قضكالل اًةناطلشأ كمي نأ اذ
 لولا نم داف كلذ نأ اكو « ءاملا نم ةد>اولا ةرطقلاو زبلا نم ةد>اولا ةمقللا لوصحل

 .اذهاذكف

 راظتنالا ىنعمب ةغالا ىف ءاج هوجولاب نورقملا لإ فرح ىدعملا رظنلا نأ به (قاثلا ماقملاإ)
 دب الف ايندلا ىف ةلصاح تناكعوقولا نيةب عم راظتنالا ةذلنآل هيلع ةيآلا هذه لمح نكعيال نكسا

 زوجبالو «ةرخالا ىف دو يعدو ذ, نسحا ىح 1 0 ,لصح نأو

 :ةرلب راجل نة ام اهكاقاو زلت هيلا 20 لوضصحلا يرق ىفاكلا نكاد

 ان] هلوقو ءرهاظلل كرت ما امير باوث ىلإ دارملا نأ وهو 4 ىناثلا ليوأتلا امأو ١
 كلت فعض ةيلقعلا بتنكلا ىف انيب انلق « ىربال هللا نأ ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلا مايقل هيلإ انرص

 . لعأ هللاو اهرك ذ ىلإ انبه ةجاح الف « هوجولا

 سويبعلا ديدشلا : رسابلا © ةرقاف امم لعفي نأ نظن ؛ ةرساب ذّئموي هوجوو ل ىلاعت هلوقو

 دق ةلئاك لف اطااتبت] ةاؤملبا وب اهلا وراك نعيش !١اذإ عاجشلا ىف بلغ هنكلونا هلا لكبار



 _ يآلا . ةرظان اهبر ىلإ : ىلاعت هلوق "1
 .ىجي راظتنالا ىف كلذ امإف ٠ ةل_ص ريغب ترظن راظتنالا ىف 1 طوق نأ هيف مالكسلا قي

 اعإو لجرلا لوقك هي !| ترظن هيفلاقي دقف ؛ هتوعمو هدفزل أر 3 :م ناكاذإ امأن اطظفم ,ناسنإلا

 ىدع ىمملا اذه لتتم قيوع الث ليش و, كصن الانف[ كلذ 23 دقو ؛ كيلإ مث هللا ىلإ ىرظن

 دحاو | ويهت لإ د1 ىاتطتلا كف ذح اانهمإ ىلإ «نامسد ىلا نأ ملف ال نكس كلذ انملس نإ مث . كيلإ ةصخاش

 . ةرظتنم امر ةمعذ ةرضان دموي هوجو : ىنعملاو« ءالألا

 هرظتني اف ناكاذإ . رظتنملا نأ بار . ملأو مغ راظتنالا نأ وهو 6 ففاثلا لاؤسلا امأو ل

 « تاذالا مظعأ ىف نوك هنإف هيلإ لوصولا نم نيش ىلع

 ىلإ نرد امت]و اولاق «ةرظان ابر باوث ىلإ ىنعملاو ؛فاضملا رمضي نأ ( ىناشلا لبوأتلا ١
 ريصملا بجو هتبؤر عنتم ىلاعت هنأ ىلع ةيلقتلاو ةيعمسلا لئالدلا تلد امل هنآل :ليوأتلا اذه

 «ةقدحلا ٍتنلقت نع ةرابع نسيل رظنلا نأ لع ًاضيأ لدت ةيآلا هذبف : لوةي'نأ لئاقلو « ليوأتلا ىلإ
 رظنيال هنأ دارملا ملق نإف منهج ىلإ ةقدحلا بلقي ىلاعت هنأ دارملاس يلو مهيلإ رظني ال لاق ىلاعت هنآل

 . هولاق امع انباوج كلذ ناك ةمحرلا رظن مهلإ

 ١ هللا ىلإ الإ بغرت الو لأسق ال اهنأ ( ةرظان امر ىلإ ) ىنعم نوكب نأ ( ثلاثلا ليوأتلا «
 م,عرضت ةدشل ةمايقلا لهأف « هارت كن اكهللا دبعا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دارملا وهو

 ةرابع رظنلا سيل هلوق ( باوجلا ) هيلإ نورظني مهن اكاوراص هريغ نع مبعاطأ عاطقناو هيلإ

 :"ناماقث "انزع اانلقت*: ةناورلا

 هللا كح ام ( لوآلا ) : نيهجو نم ةيؤرلا وه رظناا نأ ىلع ةلالدلا مهقت 3 ( لوألا )ل

 ىلإ ةقدحلا بيلقت نع ةرابع رظناا ناكولف ( كيلإ رظنأ ) هلو وهو ماللا هيلع ىسوم نع ىلاعت

 لاح كلذو ًاناكمو ةهجو ىلاعت هلل تيثأ مالا هيلع ىسوم نأ ةنآلا تضتقال , قرملا بناج

 ةقدحلا كيلو « ةدارإلا نع أر خأتم رظنلا نوكيف ةدارإلا لعام أمأ رظنلا لج اهنأ (قاثآ)
 : 5 هن ايضلإ ةفدخلا ايلف نع ةرايع نظنلا نوكي نأ تدوت دارا نءارح اتيع

 ون ةقدحلا بيلقت نع ةرابع رظنلا نأ انملس « باوصلا ىلإ برقألا وهو « ىناثلا ماقملا )ل

 1 رم سم لع كا يجو هيقيفح لع ها راتعا اكمل الو هنا اكمل تي قر امانا قارملا
 ةقدحلا بياقت نآل . راظتنالا ىلع هلمحنم ىلوأ ةيؤرلا ىلع هلمحو ؛ ببسملا ىلع ببسلا مسال ًاقالطإ

 . راظتنالا ىلع هلمح نم ىلوأ ةيؤرلا ىلع هلم ناكف « راظتنالا نيبو هنيب قلعت الو ةيؤرلل ببسلاك

 : ناماقم باوجلا ىف انل انلق « راظتنالا ىنعمب ءاج رظنلا : هلوق امأ

 فرح ةتبلا نري ل هنكللو « نآرقلا ىف ريثك راظتنالا ىنعمب دراولا رظنلا نأ ( لوآلا )

 الإ نورظني له ) ( هليوأت الإ نورظني له) هلوقو (مكرون نم زم سيتقن انورظنا) ىلاعت هلوةك ىلإ
 ةيورلا ىعمت الإ سبل هوجولا ل ىدعملا ىلإ فرح 000 ظنلا نأ هيعدن ىذلاو ( هللامهتأي نأ



 "1 ةيالا . ةرظان امر ىلإ : ىلاعت هلوق

 ىأ , :زطلتتم آلف“ نود الاقت ( عبارلا ) ةيؤرلاو رظنلا نبب قرفلا بجوي كلذو . رظنلل ةياغ

 : رعاشلا لوق ( س.اخلا ) لصاح ريغ ةيؤرلا ىمسمو « انهه لصاح رظنلا ىمسف « ةلباقتم

 اصالخلا رظتنت نمحرلا ىلإ ردد موي تارظان هوجو

 ىسرافلا ىلع وبأجتحا (سداسلا) ةلصاح تناكام ةيؤرلا نأعم ىلإ فرح نورقملا رظنلا تبثأ

 ةقاككللا بالغت نعيقو | نعي وهن لا» .يصيلا ةكاوذإ جه ىل| < ةيورلا نع ةراغارتلل رطقلا نأ 12
 < نعاقلا كمل كح وَ دارب ىذلا ءىثلا ابيف لئلا ةهجلا 1

 نناكزلا . كيلإب .ىتلغأنو ناز لمول, هلل ناك ئه اكد

 ًارظان بناوجلانيب نم تنأ هه ىذلا بناجلا لع فرشأ ىته ىتاو

 ىلع باوثلا بلطي مل بحنا نال « هيلع ءازجلا بلط امل ةيؤرلأ نع ةرابع رظنلا ناكولف : لاق

 : رخآلا لوق ًاضيأ كلذ ىلع لديو : لاق : هبلاطم مظعأ نم كلذ نإف « بولا ةيؤر

 اليم: نزواج بئاكر لا اماذإ 2قماو 5 ىذ ةرظنو

 نرو ,ةااررطقاا نأ ءوجولا.ةذبب اباد ويحمل هذ ىذا كناخلا رع اةقددلا لاش هنت دارو

 ةضاخ ابوتللإ رظناابنأ هاجم عورظان احر لإ ) ةلاوق كأ ( عباسلا) ةبورلل مسا سيل ىلإ فرح

 ىلإ ؛ رقتسملا ذئهوي كبر ىلإ ) هلوق ىلإ ىرت الأ «لوءفملا دقت ىنعم اذهو ؛ هريغ ىلإ رظنت ال

 هنلغ ريل ه1: لو : <. فر ودجر هكلإو *,زرككلا | ريفت ههنا لإ ل114 قاسملا و 33

 ىلإ نورظني مهنأ مواعمو ء صاصتخالا ىنعم ىلع ميدقتلا اهيف لد فيك ( بينأ هيلإو تاكوت

 كلَ ةراظن رخسم ىلا نان" ةنايعأ) فذ وك ددككلا ك2 ج90 لو 1« رخخزلا اي "زق اا
 سيل رظناا نأ ىلع ةيآلا تلد املف ( نونز< مهالو مهلع فوخ ال نيذلا ) نونمآلا منال مويلا

 ةيؤرلا وه سيل هللا ىلإ رظنلا نم دارملا نأ انلع , هللا ريغ نوري مهنأ ىلع لمعلا لدو « هللا ىلإ الإ

 فن لو ءرظنلا ىفن املف ء 0) ىنك مهاربال لاق ولو (ةمايقلا موي مهمل رظني الو) ىلاعت لاق (نماثلا)

 ..ةيؤرلا وه سيل ةيآلا هذه ىف روك ذملا رظنلا نأ « هوجولا هذه. تدثف « ةرباغملا ىلع لد ةبّورلا

 ىنعمب رظانلا نوكي نأ ( لوألا ) نيهجو نم وهو ؛ لصفملا ليوأتلا نايب ىف 4 ىناثلا ماقملا )

 ىف نالف ىلإ رظنأ امنإ ؛ لئاقلا لوةك وهو « هللا باوث نورظتني ماوقألا ك-ئاوأ ىأ  رظتنملا

 نإو ) لاقو ( نولرملا عجري مج ةرظانف ) « ىلاعت لاقو ؛ هتهج نم اه>اجت ر ظنا داما 2*5

 ىعم ىف لامعتسم ريغ ك] فرح ا رظنلا لاهي ال ( ةّرتشم ىلإ ةارظ ظنف ةرسع وذ ناك

 ( باوجلا )لوقت انآل : ةمايقلا موي ةداعسلا لهأب قيلي ال وهو ؛ملأو مغراظتنالا نآل و راطتنالا

 عقوتلاو ٠ راظتنالا ىنعمب لمعتسي دق ىلإ فرخ نورةملا رظنلا ( لوالا ) نيهجو نم لوألا نع

 : رعاشلا لاقو ؛ ءاجرلاو عقوتلا هنمدارهلاو « ىب عنصي ام رظان نالف ىلإ انأ : لاقي هنأ هيلع ليلدلاو
 امعن ىتةدز كنود رحبلاو كلم نم كيلإ ترظن اذإو

 )١( حضاو فيرحن وهو ( رفك مارب ال لاق ولو ) اهنم لقنن ىلا ةعوبطملا ف .
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 , ةرخآلا نورذتو ةلجاغلا نوبحت اقح ىأ ًاقح هانعم(الك) نيرسفملا رئاش لاقو.: ةرخآلا نّورذنإو
 . امنع نوضرءيو ةرخآلا نوكرتيو اهل نولمعيو ايندلا نوبحت مهنأ ىنعملاو

 ءارفلا لاق ( لوآلا ) ناهجو هيفو ءاسيلاو ءاتلاب نورذتو نوبحت ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 « ةبياغملا ليد ىلع لزني ةراتو . مهل ةبطاخلا ليبس ىلعلزني ةراتف . موقلا+ل ًافيرعتلزن اذإ نآرقلا

 مدقتام ىلع ءايلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاق (ىناثلا) (مهب نيرجو كللفلا ىف متنك اذإ ىتح) ىلاعت هلوقك
 قاخ ناسنإلا نإ) هلوةك « ةرثكلا هنم دارملاو ( ناسنإلا بسحأ ) هلوق ىف ناسنإلا ركذ نم

 . نورذتو نوبحت لب « مهل لق ىلعءاتلاو «نورذيو نوبي مهنأ ىنعملاو ( ًاعوله
 « ةرضن رضضني قرولاو رجشلاو نوالا رضن : ثيللا لاق 4« ةرضان ذئهوي هرجو )ل ىلاعت هلوق

 : ا( ناك از اذاوألب اقر ايفر زنناب عل رزف افلا طا وعلا وقم معانلا رضانلاو « ةمعنلا ةرضنلاز

 كلذكو ؛ قرب هل نوكي ىذلا هانعمو ناولآلا عيمج ىف كلذكو ٠ رضان رضخأ لاةيف « رضان

 « اهاعوف ىتلاقم عمس ًادنع هللا رضن » مالسلا هيلع هلوق هنمو . رضان ضورو . رضان رجش : لاقي

 طاعلاو *: لدسلا ل00 ١ 227 كة كنع ع ور وت ٠ فيفخخنلاب هاوار ةااورلا رثكا ١ .(كيذحلا

 ةف رشم « ةرفسم « ةئيضم « ةمعان . ةرورسم : اولاق دحاو اهانعم و ء رضانلا ريسفت ىف ةفاتخم نيرسفملا

 : ( ميعنلا ةرضن مرهوجو ى فرعت ) لاق ا" ةنجلا ميعنب ترضن : جاجزلا لاقو . ةججمم

 . #4 ةرظان اهبر ىلإ )9 ىلاعت هلوق
 موي ىلاعت هللا نوري نينمؤملا نأ تايثإ ىف ةيآلا هذهب نوكسمتي ةنسلا لهأ روبمج نأ ملعا

 ىلاسعت هللا ةيؤر ىلع لدي ال هرهاظ نأ ناب ( امهدحأ ) ناماقم انهه مهلف ةلزتعملا امأ . ةمايقلا
 . ليوأتلا ناب (ىناكاو)

 هلو لاا ةفاتفلل ليل هل دارا عما نتنل لز تفوح نق دل نطل اولا < لوألا ماقملا | 1
 ةيسنلاب بلقلا رظنك ةيؤرلا ىلإ ةي-ذلاب نيعلا رظنو « هتيؤرأ ساّلا ىثرملا ون ةقدهلا بيلقت ىل

 ةمدقم ءاغصإلاو « ةفرعملل ةمدقم بلقلا رظن نأ مكلف « عامسلا ىلإ ةبسنلاب ءاغصإلاكو | 0 ٠

 مودا ةياورال .اعما سيل رطنلا نأ" لع الديب ىدلاكو اولاف ب وزلل ةمالقم نييعلا اطل ادكتف ٠ عامسلل
 « ةيؤرلا مدع لاح رظنلا تبثأ ( نورصر. ال مثو كيلإ نورظني مهارتو ) ىلاعت هلرق ( لوآلا )

 رظن . لاش ٠ ةيؤرلا هب فدو ال امي فصوبي رظنلا نأ (ىناثلاو ) ةبرلا ريغ رظنلا 3 ىلع لدف

 هذه ىلع لدت ةقدحلا ةكرح نأ لجل كلذ لكو « ضار رظنو «نابضغ رظنو ءأزرش أرظن هللإ

 118 رامع قر مالو. از رش هاو لاكمي داق01 كلذ نق يشرف ورلا/|تض 2و9 < لاول

 ةيقرلا نوك ديفي اذهو « هتيأرف هيلإ ترظنو . هارت ىتج ةيلإ رظنا لاقي ( ثلاثلا ) ضار ةرؤر



 ف يزل[ هتاييناتلع كَ هلو
 اساس | مرده م 6 مم ل ل
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 (لوآلا) نامجو هيفو : هنآرق عبناف ليربج 7 اذإف هانعم : سابع نبا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ةنراقم كتءارق نوكست نأ ىغبذي ال ىأ , هتءارق عبتاف ( ىناثلاو ) همارحو هلالح عيتاف : ةداتق لاق

 ليريج تكس اذإف ؛ ةءارقلا مالسلا هيلع لب ربج متي ىح تكست نأ. بيب ناكل الب هج ةدارقل
 ليدبج نم عمتسيو ةءارقلا عدب نأ ىمأ مالسلا هيلع هنآل ىلوأ هجولا اذهو « ةءارقلا ىف تنأ ذذت

 لالحلا نم هيف ام عابتاب ىمالا عضوم اذه سيلو ؛هأرق ليربج غرف اذإ ىت> « مالسلا هيلع

 عمت-ساو قرطأ ةيآلا هذه دعب ليربج هيلع لزن اذإ تلي ىنلا ناكف : سابع نبا لاق . مارحلاو
 هأرق بهذ اذإف

 : ناتاأسم هيف © هنايب انيلع نإ مث ١ ىلاعت هلوق
 مالسلا هيلع ليريج ةءارق' عم أرقي ناك مالسلا هيلع هنأ ىلع لدت ةبآلا © ىلوآلا ةلأملا ١

 نع مالساا هيلع ىنلا ىهتف ٠ للعلا ىلع هصرح ةياغل هيناعمو هنالكشم هتءارق ءانثأ ىف لأسي ناكو
 ءاقا] نع امأو ( هنآرق عبتاف هانأرق اذإف ) هلوقبف ليدبج ةءارق عم ةءارقلا نع امأ ' آعيمخ نيإسألا
 . ( هنايب انيلع نإ مث ) هلوقبف نايبلا ىف ةلئسالا

 باجأو . ةيآلا هذه باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زوج رم جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 نعي هع ناثللا يجأت ”ترحو عل ةيكلزول ءاظ نأ ( 05591 تاجرا نك هع نشل
 دارملا 1 دنا |راسكز طفلا نرد نأ كارلا ندع نأ (فاثلا ) هب نولوقتال متنأو باطخلا
 نايبلا 0-0 ' ىلع ةيآلا لمحتف ل زرجيف ليصفت ١ نايبلا امأفأ هرهاظ 5 ظفالا نم

 انيلع نأب كريخم انإ مث ىأ ( هنايب انيلع نإمث ) هلوق نأ وهو (ًنلاث ًاهجو) لافقتلا رك دوار ملا

 (لوللا] نع تاوملاو ( اونماآ نذل نم ناك مث  هلوق ىلإ - ةبقر كف ) ىلاعت هلوق ءريظنو « هناي

 كلدكت رمالا اناتتعو ؛ كايتلا “وذو ريحا ىضتعي لإ نايبلا ليخأت هكر يكشف

 لوانتيف ناربلا قاطم تلخد مث ةماكنأ ( ىناثلا نعو ) ةجاحلادنع الإ ققحت,ال نايبلا بوجو نآل

 ؟ نزيل هع يما رهاظلل كرت نال أضِلأ فد 5 لاو اما 47 لشفملا] لقجلا كان

 ىلاعت هللا ىلع بجاو لمجملا نأيب نأ ىلع لدي ( هنايب انيلع انإ مث ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلاةلأسملا ١
 : ةكحلاف ةلزتعملا 3 ام . لضفتلاو دعولاف اندنع امأ

 :ناتلأسم هيفو 4« ةرخآلا نورذتو ةلجاعلا نوبحت لب الك ال ىلاعت هلوق

 نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل عدر ( الك) فاشكلاا بحاص لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١)

 هناك( ةلجاعلا نوبحت لب ) هلوق هعابتاب كلذ ىف غلاب دقو ؛ ةدؤتلاو ةانآألا ىلع ثحو ةلجعلا ةداع

 ةلجاعلان ورحت مث نمو « ءىث لكىف نولجعت هيلع متعبطو لع نم متقلخ منال مدآ ىنباي متألب لاق

 ماس را وو



 ةيالا . هعمج انيلع انإ : ىلاعت هلو غ1

 0-0 5 0 1 ا َرَق اَذاَ «الاد هنأ: رقو هعمج يلع نإ

 نإو هعفدي ام لقعلا ف سيل نسح هجو اذ-هف لاغقلا لاق مث ؛ ةرخآلا ىف ليوهتلا دشأو ايندلا ىف

 . هب ةدراو ريغ راثألا تناك

 كلذ نإ لاقف « ةيآلا هذهب مالسلا مييلع ءايبنآلا ىلع بنذلا ذوج نم جتحا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 بنذلا ردص دقف ىلاعت هللا نذإب ال ناك تر إو هنع هاه في كه ىلاعت هللا نذاب ناك نإ لاجعتسالا

 نوكي نأ كد الو# هلع ىلا تقو.ل] بف[ وذأم' ناك لاجعتسالا كلذ لكعل ( ٌباوجلا زاةنَع

 . خسنلا زوجي اناف ببساا اذغلو « رخآ تقؤا ف هنع 5 ريصإ مث تقو ىف هيف ا ل

 هءاع هللأ ىل- ص هللأ"لوسر ناك لاق « س مع نبا نع ريبج نب ديع_س ىور 4( ةثلاثلا هلأ 5 0

 ليريج غا رف لبق هيشفشو ةناسل كر ىحولا هيلع لزن اذإ ناكو ليزنتلا ظفح هيلع دتشي مهو

 زاج امنإو «نآرقلاو ليزنتلاو ىحولاب ئأ ( كناسل هب كرت ال ) ىلاعت لزنأف , ظفحال نأ ةفاذغ

 ( ردقلا ةليل ىف هانازنأ انإ ) هلوق ىف ريضأ مك. هيلع لاحلا ةلالدل ركذ هل ري مل نإو رامضإلا اذه

 ارت يكد نز موكر تفر يفتر ذأ لوا نامل نر عشت هنلاوز الف كطتاو

 : لأسم هيفف 4 هلال و هعمج ائيلع نإ 020 ىلاعت هلوق امأ

 ىلاعت هللا ىلع بجاولاك كلذ نأ ىلع لدي انيلع نإ هلوةف بوجولل ىلع ةماك «ىلو ألا ةلأ-لاإ)
 متي ال ةثعبلا نم دوصقملا نال ةلزتعملا لوق ىلع امأو ؛ دعولا 5< بوجولا كلذف انبهذ» ىلع امأ

 . ةمكمجلا ىلإ أرظن ًابجاو كلذ ناكف : ناسنلا نع أربه ًاظوفحم ىحولا ناكاذإ الإ

 هلوقو « كظفحو كرد ىف هعمج انيلع هانعم ( هعمج اتيلع نإ ) هلرق « ةيناثلا ةل أسما 0

 نالام>١ هيفف ريدقتلا اذه ىلعو « ةءارقلا نأ رعلا نم دازملا نأ ) اههدحأ ) ناهجو هيف ) هنآرقو (

 نوكي نأ ( ىاثلاو ) هظفحت ىتح كيلع هديميس « مالسلا هيلع ليريج دارملا نوكي نأ ( امهدحأ )
 ( ىشت الف 00 لوقا والدال وهو ؟8اذانت دل ةدبع رعت نأ" ل ديكارت لم دع نزلا

 هجولاو) علك دمت ءىراقلا ىناثلا هجولا ىلعو ٠ ملا هيلع لي ربج ,ىراقلا لوآلا هجولا اذهىلعف

 < 4 لمقالس ةقأتل تأرق ام: مهرق ره ؛فيلأتلاو عمجا نآرقلا نم دارملا نوكي نأ ( فاثلا

 "1ك نإ دينا نه يع كاذبا: لك ةارقإوا كلج 0 راك نواعم ا ءاخلا

 هعمج عمجا نم دارملا نوكي نأ لمتحي انلق ؛ راركدلا مزايف ًادحاو نآرقلاو علا نوكي هجولا اذه

 : زانككلا عقدت ذئليحو « هظفحو هنهذ ىف هعمج نآرقلا نمو « ىجرأ اذا هدوجوو هسفن ىف

 : ناتل أسم هيف 6 هتآرق عبتاف هانأرق اذإف ) ىلاعت هلوق
 ميظعلا فرشلا ىلع لدي اذهو « هتءارق مالسلا هيلع ليدبج ةءارق لعج « ىلوآلا ةلأسملا )ل

 . (هللا عاطأ دف لوسرلا عطي نم) مالسلاو ةالصلاهيلع دم ق> ىف هريظنو ؛ مالساا هيلع ليربجل



 نازل ةيآلا . كناسل هب كرحنال : ىللاعت هلو

 الاممثو ها تفتانال سردلا كل ءاننأ ىف قيما: لشمال ك1: كتاب فيرنا نحأت اق
 لوي ببسلا فري مل نف « هتانثأ ىف مالكلا اذه عم سردلا كلذ لن اذإف « سردلا ىلإ دوعي مث

 ممسك ملع ةعقاولا فرع نم نكل ,« بسانم ريغ سردلا كلذ ءانثأ ىف ةماكلا كلت عوقو نإ

 لب ) هلوق وه كلذو « ةلجاعلا ةداعسلا نوبحت مهنأ رافكسلا نع لقن ىلاعت هنأ ( اهنناثو ) بيترتلا

 لاقف ؛نيدلا رومأ ىف لرججعتلا ىتد» ًاقلطم موعذم ليجعتلا نأ نيب مث ( همامأ رجفيل ناسنإلا ديرب
 كان نأ (اهتلاثو) ؛ ( ةلجاعلا نوبت لب الك) ةبآلا رخآ ىف لاقو ( هب لجعتل كناسل هب كرت ال )

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك انههذ ( هريذاعم قلأواو ٠ ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب ) لاق

 كنإ هل لبق هن اكف « نايسنلا فوخ هيف رذعلا لع ناكو ؛ ليربج عم ةءارقلا ىف ليجعتلا ربظي

 ليجعتلا اذه كرتاف هتناعإو هللا قيفوتب الإ لصحيال ظفحلا نأ ملعت كنكل رذعلا اذهب تيتأ اذإ
 هعمج انيلع نإ هب لجعتل كناسل هب كرحال ) هلوق نم دارا اوه اذهو « ىلاعت هللا ةباده ىلع دمتعاو

 مهل] هغلبتو هظفح نأ ليجمتلا اذنه نم كضزرغ نإ هدمتاب لاق ىلاعترفن اك ( اهعبارو) ( هنأرقو

 هيلع م ىذلا نأ نودلعي ممولةب مهو ( ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا ) نإف اذه ىلإ ةجاح ال نكل

 نأ ليجعتلا اذه نم كضرغ ناكاذإف « لطاب ركنم ثعبلا راكنإو « ناثوآلا ةدابعو رفكلا نم

 الف «ةدئاف ليجعتلا اذهل قدب مل ذئنيخ « مهدنع ةلصاح ةفرعملا هذه نإ مث« هيلع مه ام حبق مهف رعت

 مث « رفملا نيأ لوقي هنأ رفاكلا نع ىح ىلاعت هنأ ( امسءاخو ) ( كناسل هب كردتال ) لاق مرج

 هريغ ىلإ ىلاعت هللا نم رفي ناك هن“اكر فاكلاف ( رقتسملا ذئهوب كبر ىلإ ءرزو ال الك ) ىلاعت لاق

 كرتاذ هللا ريغب كنم ةناعتسا اذهو راركتلاب نيعتست « نآرقلا ظفح بلط ىف كنإ دمحم ليقف

 امأو , ريع ىلإ هللا م رغ' رفاكلا/ نإ( يفز هنااكفب هللا ضاألا اذنه قا نشا او« .ةقيرطلا منه

 د © هللا زومالا/ لك ىف نييعتست) نأ وا هللا ل ] شا ريغ نك رفع نأ لضتم لل ةاضل اك ىكتق تأ

 نآرقلاب لجعت الو ) ىرخأ ةروس ىف لاقو (هنآرقو هعمج ائءلع نإ ) لاق ام ىلعدوصقملا كل لصح

 لب نابركتلاب ةظنمل ااابلط قتال ىآ( العن دز: نزال نوع هنحو كلان طتلرا كا
 طخ ىنل ( كنان ةيزتل 2 الز هلوق نآقهتولاققلا هك ذ انجاح ا مزو ز«ىلاعترمتيلا ناكل
 امب ذتموب ناسنإلا أبني ) هلوق فرو كذملا ناسذإلا عمم باطخ وه لب مالسلا هيلع لوسرلا عم
 لايف هناّتك هي اع ضرعي ناب كلذو هلامفأ حابب أني ام لاح ناسنالل كلذ ناكذ ) 90 1 مدق

 ةد_ش نم هناسل جاجلت ةءارقلا ىف ذحخأ اذإف ( ًابيسح كيلع مويلا ك-سفنب نك كباتك أرقا) هل

 ل وأ دعولا ع انيلع بحب هناف « هب لجعتل كناسل هب كرت ال هل لايف ةءارقلا ةعرسو فوخلا

 كنأب رارقإلاب هنآرق عبتاف كيلع هانأرق اذإف كيلع اهأرقن نأو كيلع كلامعأ عمجبت نأ ةمكحلا

 هذهريسفت نم مآألا لصاحو« هتبوقع بتارم حرشو هرمأ نادب انيلعنإ مث , لاعفآلا كلت تلعف

 ديعولا دشأ هيفو , ليصفتلا ليبس ىلع هلامعأ عيمج رفاكلا ىلع أرقي ىلاعت هنأ هنم دارملا نأ ةيآلا
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 22 تاجا 2 تال ماس سرس مد. 2 سه هام ام

 ندد هب لجعتل كلاين هب كر حال »١6« هرذأعم قلاولو

 2 ما

 وهف هتمدخو هتءاطب هلغشي و هللا ىلإ هيرشي ام نأ معي هلقع ةرورضإ ناسنإلا نآل ؛ كلذك ًاضيأ

 روزيو جورب هناسلب هنأ بهف ؛ ةواقشلار مف !متاذلو ايندلاب هلغشيو هللاهعاط نع هدعبي امو ؛ ةداعسلا

 هيلع وه ىذلا نأ ملعي ميلسلا هلقعب هنكل ؛ قملا ةروص ىف لطابلاو لطابلا ةروص ىف قا ىريو

 هسفن ىلع دهاش وهف لمع اب هيلع دهشت هحراوج دارملا نأ ( ىتاثلاو ) ءىدر وأ ديج هرهاظ ىف

 مهيلع دبشت موي ) هلوقك وهو لتاقمو ريبج نب ديعسو سأبع نبا لوق اذهو ؛ هح راوج ةداهشب
 مهعمس مهياع دش ) هلوقو ( مبلجرأ دهشتو مهديأ انماكتو ) هلوقو ( مبلجرأو معدنأو مهتتسلأ
 حراوجلا انهه ناسنإلاب دارملا نآل نوكي نأ زوجيف ٠ ةريصبلا ثينأت امأف ( مدولجو مراصبأو
 لاقو « ةريصب ناسنالا سفن ىلع ناسنإلا حراوج لب ليق هنأك ؛ ناسنإلا حراوج لب لبق هناك
 . ةمالعو ةيغاطو ةيوار لجر هلوقك ةغلاملاجأل ءاحلا هذه ةديبع وبأ

 اذه ىف ركذ مث . هلامعأب ةءايقلا موي ربخ ناسنإلا نأ ىلوآلا ةيآلا ىف رك ذ ىلاعت هنأ ملعاو
 اوامع ام نورك: مهنإف رافكلا نم نوكي اذه ىدحاولا لاف , لع امب هسفن ىلع دهاش هنأ ةيآلا

 . مهحراوج قطنيو مبهاوفأ ىلع هللا متخبف

 [ عمج ريذاعملا ىدحاولا لاق (لوآألا ) : لاوقأ هيف نيرسفملل © هريذاعم قاأ ولو )ل ىلاعت هلوق
 عمج سيل رذاعملاو رذاعم ةرذعملا عمج فاشكلابحاص لاق : ريذاعمو رذاعمو ةرذعم لأي ةرذعم

 نع رذتعا نإو ناسنإلا نأ ىندملاو . ركنملا ىف ريك انا هوحنو « اهل عمج مسا وه امبإو  ةرذعم
 (ىفاشلا لوقلا) هسفن ىلع دهاش هنال كلذ هعفني ال هنإف . ةجحو رذع ,لكب أو اهنع لداجو هسفن
 ىه دربملا لاق  راذعم اهدحاو روتسلا ريذاعملا جاجزلاو دريملاو ءارفلاو ىدسلاو كاحضلا لاق

 ةباةر عنع رتسلا نإ ثيح نم زا كاذف ةياورلا هذه تدك نإ فاشكلا بحاص لاق « ةينامي ةغل

 , لمعيام ىنخيل رتسلا لبسأ نإ و هنأ لوقلا اذه ىلعىنعملاو « بنذلا ةبوقع ةرذعملا عنم اكبجت#لا
 « هيلع ةدهاش هسفن نإف

 : لئاسم هيف ( هب لجعتل كناسل هب كرح ال )ل ىلاعت هلوق

 هنف ديزو لدبو ريغ دق نآرقلا اذه نأ ضفاورلا ءامدق نم موق معز 4 لول هلاسملا

 هلأ نم سيت رتلا اًدهناك ولو :.اهلقأه نيبو ةيالا هذه نيب ةيسانمال هنأب هيلع اوجّتحاو,« هنعصقنو
 .. كلذكا نال ناك 1 لاعت

 قفتا امن ؛ هنع ىبملا لاجعتسالا نوكي نأ لمتحي ( اهلوأ ) ًاهوجو ةبسانملا نايب ىف نأ ملعاو
 اذه ف لا لا كان 2 0 مرج الف « هيلع تايآلا هذه لازنإ دنع مالسلا هيلع لوئمولل

 هذيملت ىلع قلي ناكاذإ سردملا نأ ام اذ-هو ( هب لجعتل كناسا هب كرحن ال ) هل ليقو ؛ تقولا



 "1 ةيآلا . رزوال الك : ىلاعت هلؤق
 رت الى ىدم هراه رز لس هز هدم ل

 ناسالا اوني 6( 00 6 كبَر لإ ١١« 2 ارناف 0 2

 5 مكس 2 بسد 1 تحت 22- هوه ساهر

 »:١« ةريضررةسفن لع ناسنالاا لب »١١« رخآو مدق امم در

 حتتفب رفملاو « ءافلا رسكب اذا: عالواو كنا حتفب ةروهشملا ةءارقلاو « رفملانيأ لاو>اآلا هذه نباع
 روبمجج لوق وهو . نيعلا حوتفم لعفي لعف نم ردصملا : جاجزلاو شفخاألا لاق ء رارفلا وه ءافلا

 تامالع ىربال هنأ(امهدحأ) نيينعم لمتحي رارفلا نيألئاقلا لوقو ءرارقلا نبأ ىنعملاو : ةغللا لهأ

 نأ: (,ناثلاؤ) دنت نبأ لوقت ذيؤ نادر قلي 517 زاوفلا 3 طيح وهلم اول رقلا "نم
 رفملا نأ ةغللا لهأ ضعب معزف . عضوملا وهف ءافلا رسكب رفملا امأو . رارفلا نيأ ىلإ ىنعملا نوكي
 مسا نوكي اكءافلا رسكب رفملاو عضوملا مسا ًاضيأ نوكي دسقف « ردصدلل ًامسا نوكي اكءافلا حتفب
 . عجرملا ه.رلف ولا ردكم نك ؛ دقف « عضوملا

 رذولا لصأ جاجزلاو درب ا لاق ( رذو ال إل رفملا بلط نع عدد وهو 4 الك ) ىلاعت هلوق

 : كلام نب بعك لوق دربملا دشنأو ءاززو هي تنصحتو ةيلإ تأجتلا اه لكل لاقي مث « عينملا لبجلا

 انداوباتقلا 0 كويسلاالإ:ع ةلافل« شل, كف هلع بلآ 0
 . هللا مأ نم هب مصتعي ءىثال هنا ةيآلا ىنعمو

 د ةيسملا نك نا امهدحأ ) ن ناهجو هيفو 6 نةتسملا دو كبر ىلإ ) ىلاعت لاق مث

 نإ ) لاق ا" « ريغ ىلإ اوبصنيو « هريغ ىلإ اورقتسي نأ نوردقي ال مهنأ ىنعمي « رار ةتسالا

 ْن 3 نأ (ىاثلاز ( تلا كبر ل فاو. ومالا وست مهل ملال: يسارا كو ىلا

 ءاش نه هتثيشد ىلإ كلذ ضوفم ىأ ءران وأ ةنج نم مهرارق تتر ىأ « مهرقتسم كبر ىلإ ىنعملا

 ناثلا هلخفأ | نمو. ةنجلا هلخدأ

 لع نميرخأ اسمبو « هلمع لمع نم مدقامب ( رخأو 1 امب ذوب ناسنإلا أبن ذي !ىلاعت هلوق

 ارح او ندلاو ريثلا لع نم مدق امب 31 هاف ها أبو هب قدصتف هلام نم مدق ا ؛ لمعي مل

 هلوق هنيظنو ء مرخآو لمعلا لوأب نسفمهنأ دهاجم نعو ءمدغن اه لمعف« ةثيس ىأ ةتسح ةلس نع
 نأ رهظألا نأ لعاو ( ممراث آو اومدق ام بتكنو ) لاقو (هوسنو هللا هاصحأ اولمع امب مهيليف)
 توملا دنع نوكي نأ زوجيو ؛لامعالان زوو ةبساحماو ء ضرءلادنع ةمايقلا موي نوكي ءاينإلا اذه
 ةراثلاو هنأ نم دعم هل نب كاي اذإ ككل

 4 ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب 0 ىلاعت هلوق

 ريغ هئبذو نأ ىلإ جاتحي ال لب لاق « هلامعأب ذئموي (ناسنإلا وذي ) لاق امل ىلاعت هنأ ملعا

 200 "2 ل لاعفاللا كللتل العاف هن رك هذه ةسفن نذل كلدَو (٠ هريغ

 انههف 2 27 دوج نالف لاقي سك ةريصل هسفن ىف هل عءج شفخاأللا لاق (لواآلا) ناهجو
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 (رمقلا فسخو ) هلوق ( اهناثو (٠١) راصبألا هيف صخشت مويل مثرخؤ» ام ) ىلاعت لاق ءةراثأو

 تال هيفو

 هلاح نم هلقعن يهثوض باهذ رمقلا فوسخ نم دارملا نوكي نأ لمتح 4 ىلوألا ةلأسملا إل

 . (ضرأألا هرادبو هب انفسخل ) هلوةك هسفنب هباهذ دارملا نوكي نأ لمت<و ءايندلا قف سخ اذإ

 سهلا عمجو ) هلوق ( اهئلاثو )لوعفيلل ءانبلاىلع ( رمقلا فسخ و ) ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 زد لكاسما قو ( ارقاقلاو

 اهل ىغبذإ سمنشلا ال) لاق ىلاعت هنأ (اهدحأ) ًاهرجو عملا ةيفيك ىف اوركذ (ىلوآلا ةلأسملاإ)
 ُّى اعح (امناثو) اعوتجاو هي>اص أمهم د>او لك كقدأ ةمادقلا تقو 1 اذاف ) رمقلا كردي نأ

 نيدوسأ ناعمجب (اهملاثو) اذك مح ىف اذك و اذك نيب ام عم ىعفاششلا لاقي اكورف« ءوضلا باهذ

 ىربكلا هّللأ ران كانرف 08 رحبلا يف نافذ#ي مث ناعمج لتقو 3 نانلا َّق نا ريقء ناروت امهنأكن رو م

 ميقتست اك رهقلاو سميشلا 6 0 رمقلا فسخو 34 هلوق ّق اهانركذ ملأ هوجولا هذه أ ملعاو

 توملا تامالع نم رصبلا قرب لعب نم أمأؤ 2 ةمايقلا تامالع نم رصبلاقرب لعجب نم بهذم ىلع

 د تَدث اذإ 4 ةفساخ نيع لاقي 3 توملا دنع رصبلا ءوّض بهذ ىأ ) رمقلا فسخو ( ىدعم لاق

 سمشأاعمجو ) هلوقو ءاهاع ام تخاس اذإض رألا تفسخ نم اهلصأو « سأرلا ىف اهتقدح تباغ

 حورلا انكتف 2 كل نم رولا لش رهقلا نأ ََ هنأف رمقلاكحورلاو 1 تامهيملا مف حضتتو

 نم لوأ ةمايقلا تامالعب تايالا هذه ربيسفت نأ كش الو 3 ةرخالا ماع نم فدراعأملا روث لقت

 ..اهل/ةقباطمدبشأ ور كارلا تائالعيز اقازيشفت

 لاوز ىف امبنيب عمج هنأ دارملا نال تعمج لقي لو « عمج لاق امن ءارفلا لاق «ةثلاثلا ةلأسملاإ)
 رمقلا 3 ةديبع بأ لاقو 2 ناءايضلأ 5 نارونلا عم ىعملا 2 قاسكلا لاقو 3 ءوضلا باهذو روذلا

 تلق ؛ ءارفلا لاق « ظفللا ىف ريك ذتلا بناج بلغ مرج الف ء ركذم وهو ٠ عمجا ىف سمشلا كراش

 ؟نيعضوملانيب قرفلااتاقف ء تعمجاولاف ؟ رمقلاو عمجسمشلانولوةتفيك : لوقلا اذهرصن نم

 .٠ لولا اذه نع عجرف

 عامتجا لاح لصحي ال رءقلا فوسخ اولاقو « ةيآلا ىف ةدحالملا تنعط 4( ةئلاثلا ةلأسملا )

 ضرالا كا 5 00 رمقلا لدي نأ لع رداق كاعت هللأ ) باوجلاو) رهقلاو نيمتعلا

 دحأو لك ىلع حصيف 04 ةلث مم ماسجالا نأ هيلع ليادلاو 5 نكت ُ ا 2 لقا نسو 4دحب ةطسوتم

 ردقلا نع ءوضلا ةلاذإ ىلع ردع نأ بج وف 08 تانكمملا لك ىلع رداف هللاو 3 رخألا ىلع ع ئ أمنم

 ٠ لاوداللا عمم 2

 اذإ ةمايقلل ركنملا ناسنإلا اذه لوي ىأ 4 رفملا نيأ ذئهوي ناسنإلا لوقي ل ىلاعت هلوق
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 ياكلاش زك كبت خزن“ (انك وع ردات نكون هارت( لزأ نارا اال ةجخ دكت
 . لاكشإ ةلأسملا ىف قببال تانكمملا عيمج ىلع أرداق تايئزجلا عيمجي

 ىلاعت هللا هاكح ىذلا وهف ةووشلا ىلع ءانب داعملا ركنأ نم راكنإ وهو 6 ىناثلا مسقلا امأو )ل
 ىف لاسرتسالا ىلإ هعبط لي ىذلا ناسنإلا نأ هانعمو ( همامأ رجفيل ناسنإلا ديرب لب ) هلوقب
 هيلع صخنات الثا تا وف'ألا كفوو 'زتقنلااو رشحلاب رقي داكبال كاذلا" نم راثكذسسالاو تاؤجتلا

 . ةمايقلا موي نابأ ةيرخسلاو وزحلا ليبس ىلع الئاق كلذل ًاركنم ادبأ نوكيف ةينامسجلا تاذللا
 رمقلاو سمدشلا عمجو  رمقلا فدخو ء رصبلا قرب اذإف ١لاقف ةمايقلا تامالع ركذ ىلاعت هنإمث

 : ناتلأسم هيفو 4 رفملا نيأ ذئءوي ناسنإلا لوقي
 (اهلوأ) ةثالث ًارومأ عضوملا اذه ىف ةمايقلا تامالع نم ركذ ىلاعت هنأ معا (ىلوألا ةلأسملا)

 رثك أ مهءالكىف ةرو-كملا شفخالا لاق « ابحتفو ءارلا رسكبب .ىرق ( رصبلا قرب اذاف ) هلوق
 رثكي نأ هيف لصالاو « ريحت اذإ ًاقرب قربي ءارلارسكب هرصب قرب جاجزلالاق  ًاضيأ ةغل ةحوتفملاو
 مل نإو ؛ ةريح لك ىف كلذ لمعتسي مث ٠ هرظان ىف كلذ رثؤ.ف « قربلا ناعمل ىلإ رظنلا نم ناسنإلا
 , ةريملا ىف ريعتسا مث « رمقلا ىلإ رظنلا نم دسف اذإ هرصب رق اولاق 5 « قربلا ىلإ رظن كانه نكي
 ءارج در ام جاوا ةارللا كلك مط وق نم ةضأو  شهدو ريغ ىأ هرمأ قف لدا لك كلذدكر
 أرقو , هصوفش ةدش نم عمل ىأ« قيرباا رم وهف : ءارلا حتفب قرب امأو « تريحتو هيلإ ترظنف
 . هتحتف هتقلبو هتقلبأو بابلاقاب لاقي حتفناو , حتفنا ىنعمب قلب لاهسلا 5

 ثعبلا دنع ليقو ؛ توملا دنع ليقف ؟ لصحت ىتم ةلاحلا هذه نأ ىف اوفلتخا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 صخشي ىنعم ىلع قربي رصبلا نإ لاق : توملا دنع نوكي اذه نإ لاق نث ٠ منج ةيؤر دنع ليقو

 انز ةام#و , تبرع اذ] دحاو لك ىف.كلذ دجو ٠١ كب الملاو . تاوملا باسأ ةنام 3ك -
 توملا دنع ةثداحلا هذه رك ذ ىلاعت هنكل « ةمايقلا موي نع هولأس اك مبن] لاق ٠ ليوأتلا اذه
 ءازهتسالا لبس ىلع ( ةمايقلا موي نايأ ) لأق امل ركسنملا نأ ( لوآلا ) : نيهجو نم هيف ببسلاو
 نم“ هيلع ناك ئذلا نأ ذئنيخ نقيتو ٠ كاوكسشلا ةتع تلاز' تملا ثرقو رضِنلا قريباذإ هل لدقف
 تعتلا قاكتإ نأ 'ققنت هزرضب 'قربؤ .هتوم' ترق اذإ هلأ [قانثلا) أطخ ةمايقلاو تملا: راكف]
 , ةمايقلا مايق دنع نوكي ام] كلذ نأب لاق نم امأو « الطاب ناكةيويندلا تاذللا بلط لجآل
 هصاوخ نم نوكي امب باوجلا عقي نأ بجوف « ةمايقلا موي نع ناكامإ لاؤسلا نآل لاق
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 سل «هو هال رجفيل ناجل كدر لب

 ةداعإلا ىف هيلع ًاضيأ ردق ءادتبالا ف ءىشلا ىلع ردق نم نأ ةفيقك و 0 ناك اناث وريص دعب

 اهرغص ىلع هتامالس مض ىلع ردقن ليق هنءاكف , هقاخ مني ام ريحا هناا رك نلات نال خو

 ماظعلا رايك ىف لولا فيكف : تواف:الو ناصةن ريغ نم الوأ تناك اك ضعب ىلإ اهضءب اهتفاطلو

 تك اف قوقش ال ةيوتسم ةحيفص هفك عم املعجن ىأ هنانب ىوسن نأ ىلع نيرداق لب ( اهناثو )
 ناعتسي ىنلا ةفيطالا لامعألا رئاسو ةطايخلاو ةباتكسلاك ةفيطللا لامعألاب قافترالا مدعيف « ريعبلا

 تروق كرجل لاا عباصاألاب اهيلع

 (« همامأ رجفيل ناسنإلا ديري لب ) ىلاعت هلوق
 4 ناب امس اضيأ نورك نأ دفان ١ ثدنطأ | ناطخ / ليودرتا) >ةلاود ةلع ازا ملعا

 اذهب ىتأ مث الوأ مهفتسا هناكابا<] نوكي نأ ذوو ؛ رخآ ءىث نع ميفتتملا مث ءىش نع مهفتنلا

 هلبقتسإ اف هروجل ىلع موديل ىأ ( لوآلا ) : نالوق هيف ( همامأ رجفيل ) هلوقو . اناث رابخإلا

 بوتأ فوسس لوقي « ةبوتلا رخؤيو بنذلا مدقي : ريبج نب ديعس نعو « هنع عزني ال نامزلا نم
 انكعا كتدكتيا ؟ىأ؟ هتامأ ردسي ىاثلا لردلا) ةلاكخأ/ رنا هلا ردا يقرع نزلا نأ 2
 هلال ا ةلرد هلك لالا وأ رج افون ناك قت يدك قمن للا !. تاكل ارو عيلا نم ماك
 وهف ؛ همامأ وهو ةمايقلا مويب بذكيل ىأ , همامأ رجفيل نا-ذإلا ديري ىنءملاف ( ةمايقلا موي نايأ

 . هل ايذكت كلذ نوكي يم: ةمانقلا”ماؤب نابأ لأب

 هلوقى ؛ ةعاسلا مايقادعبتسم تعنتس» لاؤس لأسي ىأ 4 ةمايقلا موب نايأ لأسي ) ىلاعتلاق مث
 5 1 لل هلا ملا راكز نأ ملعا و : دعولا اذه ىّتم نولوي هريظنو « ةمايقلا موي نابأ

 و نأ :ناسإلا (كيعأ ):هلوقت ل اكدت هللا ءاكيخ ,ىدلا زهفرةزيشلا نق امأ“" هربشلا نم يرحل

 كللت تطاتخاو ندبلا ءازجأ تقرفت تام اذإف ندسبلا اذه وه ناسنإلا نأ هريرقتو ( هماظع عمجب

 نع كلذ( دم اهرنِم ناكف ام راغمو :ضرآلا قرادم ق.كقرمتو بالا ءازجا ياس ءارجالا

 نأ مدن ال (لوآلا ) نبهجو نم ةطقاس ةهيشلا هذه نأ معاو « الا ثعبلا ناكف الا“ اهربغ

 ره قب نديلا اذه دسف اذاف ندبلا اذ_هل ريدم ءىث هنإ لاقي نأ زر ال لف ندبلا اذه وه ناسنإلا

 لوقتلا اذه لعو ءدارأو ءاش ندب, ىأ ىإ هدرب نأ لع ارداق ىلاعت هلآ نوكي ذئليحو . ناك 5 ًانح

 ناسنإلا بسحأ ) لاق مث « ةمارألا سفنلاب مدقأ هنآل اذه ىلإ ةراشإ ةيآلا ىفو ؛لاؤدلا طقس

 اذه وه ناسذإلا نأ انرلس نإ ( ىناثلا ) ندبلاو سفنلا نيب قرفلاب خيرمتت وهو هماظع عمجب نل نأ

 تايئزجلا عيمج ملاع ىلاعت هنال كلذو ىرخأة رم هعمج نكمي ال هتازجأ قيرفتدعب هنإ ماق ملف ندبلا

 نم بيك رتثلا كلذو تاكمملا لك ىلع رداق ىلاعت وهو ؛ ورمع ندب وه ىذلا مءزجلاب ع نوكيف



 5 ةيآلا . هماظععمجبن نل نأ ناسنإلا كانا الا هلوأ
 تا تي ضلع ع 2س ه2 هاه رثاعو هه رثاسهور

 ىوسن نا ىلع نيرداق .“ («2و 20 1 59 مالكحلا يا

 رول

 652 هنانب

 هنإف انهه امأو ( تايراذلاو « روطااو ) لاق مسقأ ثيح هنأ هباو « ثلاثلا لاؤسلا امأو /
 . ملع ءأ ىلاءت هللاو لاؤسلا لارف . ءايشاألا هذه امسقم ىلاعت هنوك فن

 ل أسم هيفاك هنائيب ىوتسن نأ ىلع نيرداقىلب « هماظع عمجت ن :انأ ناسنإلاب سبأ ىلاءت هلوق

 كود هنأ ن ما: لوق وهو (اهيدجأ )| اهو عسا باوج ىف اوركذ ( ىلوآلا ةلأ لاا

 عقو نسحلا لاق ( اهيناثو ) . ( هءاظع عمج نإ نأ.ناسنإلا.بسحأ ) هيلع لديو:نئعبيل ريدقت لع

 الف مسقلل ىف وه لب مسقب سيل اذه نأ ترا هون( املاثوب لي ء( نتوداقماب ) هلوق ىلع مسقلا

 بسأ ) كلأسأ ىنكلو . ءىث ىلع اذكو اذكب| مسقأ ال لوي ىلاعت هنئاكف ؛ باوجلا ىلإ جاتحي
 7 هماظع عمجب نإ نأ ناسنإلا

 فأ ن دعي ع رآ يق ور. نعم نان ناسنلا ندا لل نإ رروشلا ( هيا هلا ةلأس ما ١

 مهللا» امهيف لوي ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناكناذللا امهو « قيرش نب سنخآلا نتخ ةعببر

 ىنم ةمارقلا موي نع ىنثدح دمت, : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق « ءرسساا ىراج رش يشل

 كفندصأ مل مويلا كلذ تذياعول لاقف « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هريخأف ؟ هرمأ فيكو نوكي
 نانمنإلاب ديرب سابع نبا لاقو « ةيآلا هذه تلزنف ؟ ماظعلا هللا عمجي فيك كب نمؤأ ملو دمحاي
 ”ىالطإلا لع مجلا ايدكملانانالا داوملا لب ”نييلّوص الا ن نم عمج لاقو ٠ ا

 نظ رفاكلا نأ ىندملاو « لوعفنلل ءانبلا ىلع (هءاظع عمجن نأ نأ ) ةداتق أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملاإ)
 حايرلا امتفسن ام دددو اهريغب ءازجاللا كلت طالتخا 3 متروريصو امةرفت دعب ماظعلا نأ

 ةملكلا مدهف ( لب ) هيلو+ ىف لاعت لاو ىرحأ هرمي دمج نكمل ضوررلا دعانا اعلا

 وهو (لوآلا) ناهجو (نيرذاق) هلوق فو . اهعم< لب ليق هن اكف ؛ عمجا وهو ىلا دعبام تيجوأ

 قالا ل1 اع | وارد + كنا 1 ,يرداق ماظعلاعمجت ىأعمجت ىف ريمضلانم لاح يعل

 ىلعال مالا كلذ عوق و نكمأ اذإ هركذ ن- < امإ لا+انأرهولاكشإهيف ىدنعجولا اذهولوآلا

 0 55 ريغ دبر ىرت نأ نكم هنآل أك ار اديزتيأر لوك ةلاَخا كلت

 تارا ناك لع 2 راج لاش هل 0 9 093* ادا عم الإ هعوقو ليحتسي ماظعلل

 نأ كجارو ءادج ذاق هنانن ىو نأ. ]ع نيرداقاات هيدا دقت نأ (1تاثلاو ) راج رع ةلإو

 نأ ىلع ) هلوق ىفو « نورداة نحو ىأ نورداق ءىرقو « ءاهتنالا ىف ةيوستلا كلت لع نيرداق قب

 هنانب ىوسن نأ ىلع ردقن ىأ ؛ ءاضعألا ةيقب ىلع نانبلاب هبن هنأ ( اهدحأ ) : هوجو ( هنانب ىومشن

 «؟.-رخخ مد
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 هنع كاك_فنالا عنتمال موال ًابجوم كلذ ناكولف «٠ هنم ديزأ وه امب نايتإلا نكيو الإ ةعاطلا

 لكلا نع ( باو لاو ) هلل مصحت كرت ىلع مالي الو. لوصح4لا بولط» نورك الي كلدك: ناكافو

 ىه ةماوالا سفنلا نأ ( اهناثو ) ةلئسالا هذه طقست ذئنيحو « ةدايزلا ىنمت ىلع موللا لمح نأ
 . ىوقتلا تكرت اهنأ ببسب ةمايقلا موي ةيصاعلا سفنلا مولت ىنلا ةَيقَمملا سوفنلا

 نسحلانعو ؛ةعاطلا ف تدهتجا نإو امسفن مولت لازتال ىتلا ةفيرشلا سوفنلا ىه اهنأ (اهلاث)

 لارداألار ىضيفبوفت اكلنا ضار نوك ملاق لماما! انآ نءءهنقتاايهالال] هارتال .قكؤلا نأ

 ( امسءاخو ) ةنجلا نم هب تجرخ ىذلا اهلعف ىلع مولت لزت مل مدآ سفن اهنأ (امعبارو ) ةسيسخلا

 اهنع ردصام ىلع اهسفن مولت اهنإف « اهاوهأو ةمايقلا لاو-أ تدهاش نيح ءايةشآلا سوفن دارملا

 نأ 000 ذ ام ىلع اترسح اي سفن لوقت نأ ) ىلاعت هلوق هه ظن .«٠ ىطاعملا لذ

 ةرثكلف «هتبلط مل ىفأ ىلع هسفن مولي ذ-ةنيخغ ؛ هلم هدجو اذإ هبلط ءىثث ىأف « الولم قلخ ناسنإلا

 اعو زج رشأأ هسم اذإ | اعوله قاخ ناسنالا ن١ ىلاعت هلو هريظنو « ةماوألا سفلاب ع لمعلا اذه

 ماول ىف لوقلا اذكو « ةداعإلاو راركستلا نع ءىني ؛ ةماوأ هلوق نأ ملعاو (اعونم ريخلا سد اذإو
 «رارضو باذعو

 سفنلا نيبو ةمايقلا نيب ةبسانملا ام ( اهدحأ ) تالاكش] ةيآلا ىف نأ ملعإ « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 هنأ هلصاخ ريصيف ةمايقلا عوقو وه هيلع مسقملا (اهيناثو) ؟ مسقلا ىف امهنيب هللا عمج ىتح « ةماوللا

 ىف لاق 5 « ةمايقلاو لقي ملو ( ةمايقلا مويب مسقأ ال ) لاق مل ( !هثلاثو ) ةمايقلا عوقوب مسقأ ىلاعت

 نأ ( اهدحأ ) هوجو نم لواألا نع ( باوجلاو ) ؟ ىحضلاو تايراذلاو روطلاو « روسلا راس

 اهتداعس ىنعأ . ةماولاا سوفنلا لاو>أ راوظإ ةمايقلا ةماقإ نمدوصقملا مث . ًادج ةبيمي ةمايقلالاو>أ

 مسقلا نأ (اهيناثو ) ةديدشلا ةبسانملا هذه ةماوللا سوفنلاو ةمايقلا نيب لصح دقف ءامتواقشو

 هسفن فرع نمو مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ١! ىلع سفنلا لاوحأ بئا# ىلع هيبنت ةماوللا سفنلاب

 ( نودبغيل الإ سنإلاو نجلا تقاخ امو ) ىلاعت هلوق ؛ ةبيجعلا اهاوحأ نمو « هبر فرع دقف

 ةمأ وللا سفنلاب عقو م سهلا نولئاق لاقو ( ناسنإلا اهامحو  هلوق ىلإ -ةن امالا انض ضرع انإ ) هلوقو

 نورخا لاقو اهلا ةءاطخ اهدامتجاو اهدجو اهلعف رقحتست ًادبأ امنإ ثيح نم احل مظعتلا ىنعم ىلع

 نع اهانيور ىتلا ةذاشلا ةءارقلا ىلع اذهو « ةماوللا سفنلاب مسقي ملو « ةمايقلاب مقأ لات 1

 أريقحت ةما كيلا مسقأ الو « اهل امظعت ( ةمايقلا موي م مق ) لاق ىلاعت ع 00

 ةرصقم ةقساف نوكست نأ امإ و . اهرمأمظع عم 0 :: نإ امإ ةما وألا سفنلا نال , اه

 .,ةرمج ع كرك اف نيريدقتلا لعو « لمعلا ف

 منق ءايشالا هذبب مسقلا : اولاق نيققحا نأ انركذام هنع باوجلاف 4« ىناثلا لاؤسلا امأو ١
 . ةمايقلا موي عوقو ىلع ةمايقلا برب مسقأ ليق هن اكف , ةقيقحلا ىف اهقلاخو اهرب



 ميو ةيآلا . ةمايقلا مويب مسقأ ال : ىلاعت هلو

 ماللا نأ ىلع مسفال , أرق هنأ نسحلا نع لقت ام : ةيآلا هذه ىف نيرسفملل ( ىتاثلالوقلا ) ذوحي ال

 كلأ يدل نعم ف هنأ لكي مدقأ الا فإر لق فك دعو نأح مسقأ و هءادكالا

 مورب مسقأ ىلأ ةيآلا ىنعم نسحلا لاق ؛ مسقأ ال ىلع ةماوالا سفنلاب مسقأ الو“: اهلاوق قااوقْفتاَو

 ناكول لاقو ةءارقلا هذه ىف ةديبع وبأ نعطو ؛ اهتساس+ ةماوللا سفنلاب مسقأ الو « اهفرشل ةمايقلا

 نأ الإ#ا!قكا ناعفآلانولوةي انم] زا ؛؛اذك لغفال لوقت ال فرعلا نآل,نينسفألل لاقل اانه دارا

 هدا الز, .كنماص اضيآ جلل انا ناك نأ ملعاو « ءارفلاو هيوبيس نع كلذ زاوج ىكح ىدحاولا
 اهعفد نكمعالو ؟ ةرئاومللا ةرووشملا ةءارقلا ىف .هجولا اف ءرمتسا ذامشلا اذه نأ بهف : ةذاش.ةءارقلا

 ماللا هذه نوكسشا رخآ مسق راض] نم ديالف ًاضيأو ؛ رتاوتلاب تبث اهيف ًايدن كلان ناكل زالإ

 كيكر هنإو ء مسق ىلع امسق كلذ نوكسيف « ةمايقلا موب مسقآل هللاو : ريدقتلا ريصيف « هنع ًاباوج

 فنالاهتحا انهه مث ؛ قنلل تدرو ال ةظفا نأ ( ثلاثلا لوقلا ) لساستلا ىلإ ىضفي هناآلو

 مالا سيل ال ليةف ثعبلا اوركنأ مهناك . مسقلا لبق رك ذ مالكل ًايفن تدرو ابنأ ( لوآلا )
 ةرم ىنالا فرح ةداعإ نال « لاكشإ هيف ًاضيأ اذهو . ةمايقلا موب مسقأ ليق مث « مترك ذ ام ىلع
 . مالكلا ةحاصف ىف حدقت هوركذ ام دارملا نأ عم ( ةماوالا سفنلاب كلف الو ) هل وق ىف ىرخأ

 ىنكللو سفنلا كللتو مويلاكاذي يلع مسقأال لاق هناك مسقلا ىنل انههال نأ (ىناثاالامتحالا )

 ملعاف كلذ بسحت تنك نإف توملاب تقرفت اذإ كماظع عمجبت ال انأ بسحنأ مسقم ريغ كلأسأ

 اذه ريدقت نك<و «حصألا وهو مل-سم ىنأ رايتخا لوقلا اذهو ؛ كلذ لعفن نأ ىلع نورداق انأ
 اذه احانإ :غانانهآلا ا فكك _( مسقأ ال ) لوقي ىلاعت هنأك( اهدحأ ) رخأ هوجو ىلع لرقلا

 اذه نم ضرغلا نوكيو .ايشالا هذ. هيلع مسقي نأ نم لجأو مظعأ بولطملا اذه نإف بولطملا

 ا مسقأ ال ) لوقي ىلاعت هناك( اهناثو ) هنأش ميخفتو هيلع مسقملا يظعت مالكللا

 اذه لم هتايثإ لواحي نأ نم ؛ ىرحأو ىوقأو ىلجأو رهظأ هتابثإ نإف « بولطملا اذه تابثإ
 رظاخلا اذه هلابب رطخ فيك ىأ ( هماظع عمجبن نا نأ ناسنإلا بسحأ ) هدب لاق مث ؛ مسقلا

 ريدقتااو راكن الا ليبس ىلع ماهفتسالا ة2/قص زعل ناك نأ ( اهثلاثو ( هداسف روبظ عم دسافلا

 . قرم رشخلا'نأ الع ةماوالالستلا مسقأ الأ . ةمايقلا مويب مسقأ الأ

 سفن لكنإ سابع نبا لاق ( اهدحأ ) ًاهوجو ةماوالا سفنلا ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 « اهتعاط ىلع دزت مل مل اهنأ لجأللف ةربلا امأ « ةرجاف وأ ةرب تناكءاوس ةمايقلا موي امسفن مول: اهنإف
 ( لوآلا ) هوجو نم هجولا اذه ىف مهضعب نعطو ٠ ىوقتلاب لغتشت لملامأ لجألف ةرجافلا امأو

 ىلع هسفن مول هنم زاج ول هنآل < ةدايزلا كرت ىلع هسفن مولي نأ زوحبال اولا قا نمدا

 قيضو ةراجضلا دنع هسفن مولي ام ناسنإلا نأ ( ىتاثلا ) هيلع اههولي نأ هريدغ نم زاجل كلذ

 نم رادقم ال هنأ لمي فلكملا نآلو « ةنجلا ىف مهنوك لاح ةئجلا لهأب قيلي ال كلذو ؛ بلقلا
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 ءدرةماوللا عربمتلا مكيف الو »١« ةمايقلا خيي مهاد

 « مي>رلا نمحرلا هللا مس

 : لئاسم ةيآلا ىف « ةماوالا سفنلاب مسقأ الو ةمايقلا موي مدقأ الد

 ١ هجوأ اةئالث ( مقأ ال) هلوق ىف (ال) ةظفل ىف وارك ذ نورسفملا « ىلوألا ةلأسملا :

 هلوقو ( باتكلا لهأ ملعي الثل ) هريظنو ( ةمايقلا مويب مسقأ ) ىقملاو ةدئاز ةلض اع( وآلا)

 ) نأ ( اهلوأ ) : هوجو نم فيعض ىدنع لوقا اذهو ( هللا نم ةمحر اف ءدجست ال نأ كعنم ام
 ًايفن تايثإلاو ًاتايثإ قنلا لعج زوم ريدقتلا اذه ىلع نآل « نآرقلا ىف نعطلا ىلإ ىضفي اذه زيوت
 اسم] فرحلا اذه نأ ( اهيناثو ) هيف: ىلع الو هتاثإ ىلع دامتعالا قبب ال نأ ىلإ ىضفي هزيوو
 اع اهنأ ملسنال ( لوآلا ) : نيهجو نم هيلع مالك([!اذ] ليق نإف « هلوأ ىف ال مالكلا طسو ىف دازي

 هلوق ىهو هتديصق لهتسم ىف اهداز فيك سيقلا ءىرمأ ىلإ ىرت الأ , مالكلا طسو ىف دازت :

 نفأ أ مؤهلا -ىعذي»الا ٠ :ىزخاعلا هبا[ كيبأو الل

 لاصتال ةدحاولا ةروسلاكهلكن آر قلا نأ الإ مالكلا لوأ ىف دازءال فرحلا اذه نأ به (فاثلا)

 للك ةوقك ىلع ةروسى هبأوج ءىجب مث ةروك قا ىلا "يك 1 هيلع ليلدلا و ؛ ضرب هضدإ

 تنأام) هلوةوهو ىرخأ ةروس ىف هباوج ءاجمث ( نوني كنإ رك ذلا هيلع لزن ىذلا اهيأ اي اولاتو )

 ةراكلا| سور رع ارواج رونا هدام لوأ ناك ؛ كادك ناكاذإو (١ قون كلارا ةمعتب

 هيبشتف « مسقلل نأ ( مسقأ ال ) هلوقو « ىننلا ىلع مسق كيبأو ال هلوق نأ ( لوآلا نع باوجلاو )

 لدتقأ ال انلوق نازو ىلع هنآل « مسقال ىنن مسقأ ال هلوق نإ انلق امنإو « زئاج ريغ رخآلاب امهدحأ

 رباا ناكمسقي ال فلح ول هنأ هيلع ليلدلاو . ىننلا ديفي كلذ نأ مولعمو « رصنأ ال ء برضأال

 (قاثلا نعو ) بانلا: نه نم سيل « روك ذملا تيبلا نأ رهظف مسقلا لعفب ثنحلاو « مسقلا كرتب

 ىرخاألا ةيآلاب نرق ام ةيآ لكب نري نأ ىف امإف ءضقانتلا مدع ىف ةدحاولا ةروسلاكنآرقلا نأ

 ىضتقي كلذو : تايآآلا رئاس ىفؤنلا فرح تا.؛إ لكب نرةي نأ زاوج مزلي هنأل ؛ زئاج ريغ كلذف
 ةلص ال اناوق نم دارملا نأ (اهئلاثو) زوجبال هنإو « اتابثإ ىف لكب القناو ًايفن تايثإ لكب القنا
 كذب ىلاعت هللا مالك فصو نأ مولعمو ؛ مالكلا مظتني ى> هطاقسإو هحرط بحي ؛ لطاب وغل نأ
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 «ه5» ةرفغملا لهار 9 ىوقتلا له 0 رع ءاشب 3 لإ | نو 5 0 مو

 تازجعملا تإاص>ح م هناف ًّء لمأتلا نع اوضرعأ كاذلو «ةرخآلا نوفاخ ال ال لإ كاك لاق مث

 "و باب نم نورك ةدايزلا بلطف 2 ةوص ىلع ةلالدإأ ف 0 هرقل

 َ ةركذتلا 0 مهضار ءإ نع م هل عدر وهو 4 الك ) ىلاعت لاق مث

 بصل ل ىأ 2 و 5 0 ةيفاك ةغيلب ةرك كن ىدعل 6 ركذت هنإ ) ىلاعت لاق مث

 ةركذتلا نع مه امث) هلوق َْق ةر ؟ ننال (ه ) زكذو) (هنإ) َّق ريمضلاو ) هيلإ عجار كلذ عفن نإف )ع هنيع

 . نآرقلا وأ رك نلا ىنعم ىف امنآل [تّ]ركذ امو ( نيضرعم
 .4 هللا ءامشل نادل ن زك 57 امو ) ىلاعت لاق مش

 ركذلا ىن ىلاعت هنأ ( باوجلاو ) هبلإ مهثجليو ركذلا ىلع مهرسقي نأ الإ ىنعي : ةلزتعملا تلاق

 مل ثيذ ركذلا لصحت نأ ةئيشملا تلصح ىبم هنأ مزليف « ةقلطملا ةئيشملا لاح هنع ىثتساو ؛ اقلطم

 ءىرقو « رهاظلل كرت ةيررقلا ةئيشملاب ةئيشملا ىٌضّيصخحمإو 7" ةكلفللا لص م هنأ انيلع ركذلا لصح

 . ًاددشموأ اقف ءاتلاو ءايلاب نوركذي

 هباقع اوفاخكو هدابع هيقتي نأب قيةح وه ىأ (ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأ وه ىلاعت لاق مث
 هناحبس هللاو . اوعاطأو اونمآ اذإ ممرفك نم فلس ام مهلرفغي نأب قيقحو اوءيطيو اونمؤف

 . نيعمجأ هيفحو هلو دج انديس ىلع همالسو هتالصو نيملاعلا بر هلل داو . لعأ ىلاعتو
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 ديري سابع نبا لاق ( ةرفنتسم رج مهناك )ل لاقف ةرفان رمح نآرقلا نع مروفن ىف مهعش مث

 1 ا ل ني اولا را اره ا وآرقن] لاقرب ةزرفان ىأ فردت يم لارا

 ىلوأ ةرفنةسم ىف رسكلا « ىسرافلا ىلع وبأ لاق « رافنلا ىلع ةلوم#لا ةرفنملا ىهو « حتفلاب ءىرقو

 لاق ام ةم ىلع لديو ٠ ترفنتسا ىه اهنأ ىلع لدي اذهو ( ةروسق نم ترف ) لاق لوو
 رمج مهن اك تافف , ًاحيصف ًايبارعأ ناكو « ىونغلا راوس ابأ تلأس لاق . مالس نب دم نأ ىلع وبأ

 معن تاق ؟ ترفأ لاق « ةروسق نم ترف وه امنإ تاق . ةروسق اهدرط ةرفنتسم لاقف ؟اذام لاق

 نيأذأ ةرفنتسف

 .( ةروسق نم ]ل رخا ىنعي (ترفإل ىلاعت لاق مث
 ةبسقلا نم ةلؤاف هوت «ناوا دق اشوويل لا ةياادساللا اهيا, (اهلحلأ) أملج و ةرو سقلا ف اوركذو

 تبره دسألا تنباع اذإ ةيشحولا هلا سايعنبا لاق . عابسلار مةيهناآل كلذب ىمسةبلغلاو « رهةلاوهو

 نبا لاق مث ؛ دسالا نم راها بروي اك هنم اوبره لي ًادمع اوأر اذإ نيكرشملا ءالؤه كلذك
 ةسنع « ةشيهلا ناساب دسالا : لاف ةمركع فااخو « ةشدملا ناسلب دسالا ىه « ةروسقلا : سابع

 دحاو ال ةامرلل عمج مس ا! وها: ىرهزالا لاق «اهودي صتب نيذلا ةامرلا ةعامج « ةروسقلا ) اهيناثو)

 بحاص لاق . ليللا ةءلظ اهنأ (امعبارو) مهن ادع يادوب كا ةيطت ديما الع ”لاثو ) هسنج نم هل
 اهدارطإو « ش>ولا ريم رافن لثم ىرتالو « هليلاب مهاع ةداهش راب مهريبشت ىفو : فاشكلا

 ىتثأ نم كفا اًذ]ةودخلابأق

 ىلص هللا لوسرل اولاق مهنأ 4 ةرشنم ًافمص قو نأ مهنه ءىرما لكديري لب ف ىلاعت لاق مث
 ىلإ نيملاعلا بر نم هناونع ءامسلا نم باتدكب انم دحاو لك أت ىتح كب نمؤنال : ملسو 7 هللا
 لاقو ( هٌؤرقن ًاباتك انلع لزنت ىت> كل نمؤن نل ) هريظنو , كعايتاب هيف رمؤأو ؛ نالف نب نالف

 دنع حيصيلف ًاقداص دم ناك نإ : ليقو ( مهيديأب هوسلف ساطرق ىف اتك فرع عيزوولو
 ليئازسإ اب نا لكترلا نأ انهلإ نولي !اوناك :!ليفو:«ناثلا قمت يات ةفيخح انما لجل لكك نمأتر
 «لزعمب ةرشناا فحصلا نم اذهو « كلذ لثمب انتأف هترافكو هسينذ هسأر ىلع ًابوتكم حبصي ناك
 (ةرشنم ًافم) ريبج نب ديعس أرقو « ةفوشكملا ةرهاظلا تاباتكتلا « ةرشنملا فحصلاب داري نأ الإ
 : هلؤتو هلزن أ دحاو اهزريشتو ,كحصلا نشنأ نأ لع اطبفتفختب

 . تايآلا حارتقا نع رجزو ؛ ةدارإلا كلت نع مه عدر وهو (الك) ىلاعت لاق مش
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 6:92 نعوم ركنا نع

 نيا بادأ نأ دارملا نوكي نأ وهو ءرخآ هجو هيفو ( رقس ىف مككلس ام ) مهل انلق نولوةف

 تارامضإلاو ( رقس ىف مككلس ام ) مهلاولاق مثوأر الف ؟ مم نيأ نيمرجما نع نولءاستي اوناك
 : لاوقلال ان ريتك

 انكو. , نيكسملا معطن كن لو « نيلصملا نم كن مل اولاق . رقس ىف مككلس أم ل ىلاعت هلوق

 . 4 نيقيلا اناتأ ىتح ؛نيدلا موب بذكن انكو « نيضئاخلا عم ضوخمن

 ؟ رانلا نم ةك ردلا هذه ىف كدبخ ام ىنعملاو . ليجختلاو خيبوتلا ةدايز لاؤساا نم دوصقملا

 ( اهناثو ) ( نيلصملا نم كن ملاولاق ) ( اهلوأ ): ةعبرأ رومآل باذعلا اذه نأب اوباجأف
 نآل ةبجاولا ةاكزلاو « ةبجاولا ةالصلا ىلع نيلوم انوكي نأ بحي ناذهو « نيكسملا معطن كن ل

 دارملاو ( نيضئاخلا عم ضوخن انك و ) ( اهئلاثو ) هكرت ىلع اوبذعي نأ زو< ال « بجاوب سيل ام

 توملا ىأ  نيقيلا اناتأ ىتح ةمايقلا مويب ىأ ( نيدلا موب بذكن انكو ) (اهعبارو) ليطابألا هنم
 ظفالا رهاظو ٠ توملا تقو ىلإ ةمايقلا راكذإ ىلع انيقب انأ ىنءملاو ( نيقيلا كيتأي ىتح) ىلاعت لاق

 هذه انباصأ ججتحاو « ةعبرالا لاصخلا هذه ًافوصوم ناك م اوقألا كئاوأ نم دحأ لكنأ ىلع لدي
 نم لوصحلا ىف هانرك ذ دق هيف ءاصقتسالاو ٠ عئارشاا عورف كرتب نوبذعي رافكلا نأ ىلع ةيآلا

 دعب مهنأ ديرأ انلق : عبراألا لاصخلا كل: شخأ وهو : بيذكستلا رخأ مل ليق نإف ؛ هقفاا لوصأ
 مث ) هلوقك ء بنذلا !ذه ميظعت ضرغلاو ؛ نيدلا مويب نيبذكم وناك ةثالثلا رومآلا كالتب مهفاصتا

 : ( اونمآ نيذلا نم: ناك

 موهفم قاسفلل ةعافشلا توبث ىلع انباصأجتحاو ( نيعفاشلا ةعافش مهعفنت اف ) ىلاعت لاق مث

 مهعفنت ممر يغ نأ ىلع لدي نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال مهنأب ءال وه صيصخت نإ اولاقو . ةيآلا هذه
 . نيدفاشلا ةعافش

 هريغ وأ نآرقلا ديري ةظعلا وهو رك ذلا نع ىأ( نيضرعم ةرك ذتلا نع مهل اهف زل ىلاعت لاق مث
 . ًاماق كلام مطوةك لالا ىلع بصن نيضرعمو , ظعاوملا نم
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 هكا ديعلا ةئلشم نك 8 هتكدشم ىلع قاعم ديعلا لعف نأ ىلع كلذ ةيآلا هذه نأ ) هناوجو ( هءاع

 )0 مهياعانل ةجح ةرآلا هذه ريصت دليَحو ) هللأ ذاع نأ الإ نوءاشت امو ( هلوقل ىلاعت هللأ ةئشم لع

 يشمل ةفاضإ ىبعم نأ ( كلاثآلا ( نرخ نيباوج 35 الا 27 لالدتسالا هجحو نع بادكالا ركذو

 ىلاعت هلل ةئيشملا هذه نأ ( ىناثلا ) (رفكيلف ءانث نمو نمؤيلف ءاش نف) هلوقك « ديدهتلا نيبطاخلا ىلإ

 : ل ل و مده نأ جنم هللأ لا 5 ىعم ىلع

 ةعيصلا تدصق ول د سفنلا ثيناتل ( نيهر 0 ام ا لك ) هلوق ىف نيهر ع تسمدل

 قوارلا ىعم مس ىهه 0 ) كنؤااو ا هرق ىوةسإ لوعفم ىعع المعف نال 0 نيهر ليقل

 5 ةساا تح هيمو ) نهر تيسك امب سفن ّط لبق هنأك )2 متدتلا ىعمع ةميتشااك

 لدنجو بار 0 سدر ةنيهر هس و فد فعنلاب ىذلا دعبأ

 0 00 الإ تك وكفم ريغ هللأ دنع اب سفن لك ىنعملاو « سمر نهر لاق هنأك

 م 7 5 اب هنهر نهارلا صاخم مع ةئ ىلا محلامعأ بيس مهسفنأ باقر هنع اوكف م: او

 7 لاق (اهمنا ”و) نونمؤملا مث : س 060 آف ماهل ) ؟ مث نم نلا ثاكأ نأ 3 داط ردك

 0 و) مدآ نيمي ىلع اوناكن يذلا مهو « ىلابأ الو ةنجلا ىف ءالؤه ه ىلاعت هللا [مهيف] لاق نيذلا مم

 نب ىلع لاق ( اهعبارو ) رانلا ىف ممونذب نونهتري ال مهناعأب مهيتك اوطعأ نيذلا مه : لئاةم لاق
 : نيهجول باوصلاب هبشأ وهو : ءارفلا لاق : نيءلسملا لافطأ مث : رمع نباو مالسلا هيلع بلاط ىنأ
 لاَقف ؛ مهفصو ىف ركذ ىلاعت هنأ (ىاثلاو ) هب نونمترب ام اوبسكي مل نادلولا نآل ( لوآلا )

 ارامل 5 « نادلولاب قيلي امإ اذهو ( رقس ىف مكس اد نيمر غلا نع نولءاعأب تانج ق )
 ةكالملا مث : سابع نا نع ( امسماخو ) ( رقس ىف كلاس ام ) اولأسف « بونذلا

 : اهفصو هد الل تانج ُّق م ع 4 ا ف زر ىلاعت هلوق

 ةلص نع ةملك نوكن نأ (لوآلا ) ناهجو هيفو (« نيمر لا نع نولءاستي ر) ىلاعت لاق مث

 ! 1ك لاقي هناف ؟ رقس ىف مكس ام نولوةيف نيمر | كور امتناع ردقتلاو "كك

 لاوأ َّط كب موضع 1 نيولا بادأ نأ ىنعملا ثوكي نأ ( ىباثلا ( اذ نع هت اس لاقيو

 نجا اص مااا 3 | 9 رقس َّق ميكلاس 5 : اولوي 7 بي ناك هجولا اذه ىلعف لق ناف ن.م رجلا

 , نيمرجملا نو مب ىرج | نيائاسلا ىلإ نواب نيا وئسملا نأ اذه ند دارملا : لاَهذ 4ع ا ما



 م ةيآلا . رفسأ اذإ حبصلاو : ىلاعُت هلوق

 هد ثا هدم سا 2 23 داو. 6 ١ سامو -أ هم در

 ١5« ريسنلل أريذن («هد» ريكلا ىدحال اك 64د نقسا اذإ حبصلاو

 - رس 7 - 52 0 2

 - نة ه2 هسه لسع ه2 هزه سد هر

 يد رخاتي وا مدقتي نأ م تماقاش مل
 - هه

 ربادلا سءأك ةدماه باهصب مهعمجو كولا كرت ىذلا فأو

 ريدو قلخ ءاج ىأ ىنريد لاقي « راهنلا دعب ءاج ىأ ربد ةبيتق نباو ةديبعوبأ لاق (ىاثلا لوقلا)
 . راهنلا ىضم دعب لبقأ اذإ ريد اذإ ىنعم اذه ىلعف برطق لاق ؛ راملا دعب ءاج ىأ ليللا

 هلوق هنمو « رجفلاب اورفسأ و ثيدحلا ىفو : ءاضأ ىأ « رفسأ اذإ حبصلاو ال ىلاعت هلوق
 . ةئيضم ىأ ( ةرفدم دموي هوجو )

 : لئاسم هيفو « ربكسلا ىد>إل اهنإ ) ىلاعت لاق مث
 ١ ديكوتلل ضرتعم مسقلاو مالكا ليلعتوأ ممسقلا باوج وه مالكلا اذه « كوالا ةلأسملا .

 نع ىورو . لصولا ىف بهذت الو عوطة٠ ىدحإ فلأ ىدحاولا لاق ( ةيناثلا ةلأسالا ل
 ناعق. مفذحلاراذه نتيلإوي .مهيليتو لاقت اا[ ةيرمملا كفدح ريكنلايدسال اينإ,!ررقزننإ ريتك نبا

 . تدب نينا اد نأوزه وي ختلا جمابقلاو

 ءانتك كينأتلا فلأ تلعج ىريكلا عمج ربكلا فاشكلا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأملا 2

 بارثلا وهو ءايفاسلا عمج ىفاوسلا كلذ ريظنو اهيلع لف تءمج لدف ىلع ةلعف تعمج يكف ثينأتلا
 . ةلعاف عمج امهنأاك ءاعصاقلا عيمج ىف عصاوقلاو « حيرلا هتفس ىذلا

 ريكسلا ىدحإل اهرك ذ ىرج ىلا رقس نأ ىنمي ( ربكلا ىدحإل اهنإ ) 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 ميحجلاو ؛ رقسو « ريعسلاو ؛ ةمطحلاو  ىلظاو ؛ منج ةعبس ىهو ؛ منهج تاكرد يلا يفردإ, رلأوو
 . أهنم هللا انذاعأ ؛ ةيواهلاو

 اك ًاراذنإ ىهاودلا ىدحإل اهنأ ىنعم ىلع ىدحإ نم زييمت ًاريذن ( رشبلل ًاريذن ) ىلاعت هلوق

 . أدتبملا فذحب وأ ربخ عفراا, ريذن ىنأ ةءارق ىفو ٠ لاح وه لبق هب انافع ءاسنلا صحو م

 : ناتلأسم هيفو ( رخأتي وأ مدقتي نأ مكنه ءاش نم ل ىلاعت لاق مث

 ءادتبالاب عفرلا عضوم ىف ( مدقتي ) نأ ( لوألا ) ناهجو ةبآلا ريسفت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 امهءاش نمل ناقلظم رخأتلاو مدقتلا هانعمو « لصي نأ أضوت نا كلوقك هيلع مدقم ربخ ءاش نملو
 نمؤيلف.ءاشنف) ةلوق:ىعم ىف وهو , هنع فلختلاو ريخلا ىلإ قبسلا رخأتلاو مدقتلاب دارملاو “ م
 نأ مكنم ءاش نمل ريذن اهنإ : ريدقتلاو : رشبلل هلوق نم لدب ءاش نمل( ىناثلا ) ( رفكسيلف ءاش ل
 . ( عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو ) هريظن , رخأتيوأ مدقتي

 روب ريغ لعفلا نم ًانكمتم دبعلا نورك ىلع ةيآلا هذهب اوجتحا ةلزتعملا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
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 دم د ل ا

 سا ه ادع ع ه6 2 سل هع 2 ير اورد 22

 2«ععد رمهلاو امجاد ر بلل ى ىر 35 ا لا هال كبر دودج 3 ا

 كرنرشن 0 ذإ ان

 هلوق نم دا رم نأ (اهثل اثو) )'(ًانمجز مهداز زالت و"( اناعإ مهتدازف ) هلوةك وهو ؛ تايآلا هذه

 ةمايقلاموب مباضإ ىلا عل هنأ ( اهبعبارو ( ل هنوكبوالاض هنوكت هللأ - (ىدم) هل وو نهو (لضي)

 ًاريثك هب لضي ) هلوق ىف ةرقبلا ةروس ىف تمدقت اهتبوجأ مم تاياكلا هذهو « باوثلا راد نع

 .( 001 هب ىدمو

 موقلا نأ ىلوألا وهو( اهدحأ ): هوجو هيف ,هالإ كبر دونج ملل امو ) ىلاعت هلوق

 نأ الإ رع 0 ءالؤه نأ بهذ ) وهالإ | 7 :ج ملعي امو ) ىلاعت ل ف٠ ددعلا كلذ اوليقتسا

كبر دو:-ح ىلع امو ( اهناثو ( هّللأ الإ مثددع معي ال 1 دو دجلاو نارعالا نم ممم دحاو 0
 

 ا كج نيل ردكم ىق هل !نكلاو نبرشع ةنزذلا ميه هيلع زعبي الف ءىه الإ اك طرفا

 ىلإ قاسفااو رافكلا بيذعت ىف هناحبس هللاب ةجاحال هنأ ( اهثلاثو ) اهملعي هلالج لج وهو قلخلا

 باق ىلاعت هزأ ولو« مف مالالا قا ىذلاوهو ظ ةقيقحلا ف مبدع يذلا وه هنإف 2 ةنزخلا ءالؤد

 « ةنعو ءالب كلذ هافكل هندي قورع نم دحاو قرع ىلع ملألا طاس وأ مدآ نبا نيع ىف ةرش

 : ةيهانتم ريغ هتارودقم 0 ةيهانتم ريغ هللأ دونك 2 باذعلا دلو ةيزذلا ددع ليلقت نم مزليإ الف

 نالوق هيف ؟ دوء اذام ىلإ (ىه امو) هلوق ىف ريمضلا «رشبلل ىرك ذ الإ ىهاموإ ىلاعت هلوق

 هآنه ىلإ دئاعانأ (ىاثلا ورب قبلا |ةارك نت الإ اهتفصو رمل هوا ىدللا و. قل طي ل (لواألا (

 . نامإلا لهأ

 مل نوكت نأ ركن الع نأ دعي راك هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفو 4 الكل ' ىلاعت لاق م

 ( اهئلاثو) ًاريذن ربكعلا ىدحإ نوكي نأ رك-ني نمل عدر هنأ ( اهناثو ) نورك ذي ال منال ىركذ

 مف عدر هنأ ) امعيارو ( نا || هن ز+ ةمواقم ىلع نورد م هبادكأو ل-مج ىنأ لول عدر هنأ

 8 ةصوصخملا ةدعلاب ال

 رد جاجزلاو ءارفلا لاق ة ( لوألا ) نالوق هيفو « ريدأ ذإ ليللاو « رمقلاو ل ىلاعت لاق مث

 لل القاع نأ عوارو 2« ريد اذإ أرق نم ةءارق اذه ىلع لدي قلازانا امك ىنعمي 3

 وبأ ىورو 3 ل الأ ريد نيد اآذه دهاعاي لاق ل الا ردأ اذإ ىد كو ) ريد ) هلوق ن ءاساَنَع نبا

 نا:ءارقلاو ىدح اولا لاق « ريع ءلا رهظردباع :] : لويو ةءارقلا هذه بيعي ناك سابع نا نأ ىحضلا

 : ىلع وبأ دشنأو ء انركذ ام ىلع ءاوس ةغللا لهأ دنع



 ؟ع.اب ةيآلا . ءاشي نم هللا لضي كلذك : ىلاعت هلو

 همس ه ل 0-1

 ءاشر ١ نم ىدبيو اذ نم هلل الضي َكاذَك

 لاو> الا ضعب ىف نيقيلا تايثإف  ةمشلاو كشلا دوءيف « قيقدلا ليادلا كلذ تامدقم نم ةمدقم

 ؛ مزاج نيد مهل لصح هنأ وه مالكلا اذه ةداعإ نم دوصقملاف ؛كلذ دعب بايترالانابرط ىفاني ال

 + احيدر الو« كلش( ةتللا هلع لصح ال ثري

 مم ( ضرم معولق ىف نيذلا ) هلوق ريسفت ىف اولاق نيرسفملا روهمج < سداسلا لاؤ.لا

 ىف ضرملاف « قافن ةكمب نكي ملو ةيكم ةروسلا هذه نأ ىلجبلا لضفلا نب نيسحلا ركذو نورفاكلا

 ىلاعت هللا مولعم ىف ناك هناآل كلذو قح نيرسفملا لوق ( باوجلا ) و , قافنلا ىنع سيل ةيآلا هذه

 بيغ نع رابخإ هنآل « ةزجعم ةيآلا هذه ريصت اذه ىلعو . نوكيس ارع ريخأف ثدحيس قافنلا نأ

 لهأ نال كشاا ضرملاب داري نأ ًاضيأ زو<و : ًازجعم نوكسيف ربخلا قفو ىلع عقو دقو ٠ عقيس
 . بذكلاب نيمطاق اوناك مبضعبو نيك اش مرثك أ ناكةكم

 نم نيدوصق. انركب نأ حصي بايترالا ءافتناو ناقيتسالا نأ به 4 عباسلا لاؤسلا ال

 ىلعامأ ( باوجلا ) ؟ ًادوصقم نيقفانملاو نيرفاكلا لوق نوكي نأ مص فيكف ؛ هباشتملا اذه لازنإ

 ةبآلا ىف 1ذهأر زم ديرما قاض ءاسن قم ل سيوءاق نقاد لاول ةلاكتإ الفال

 هياع لخدأف ءاعقاو هنوك ىف ضرغلا تهمشأ تعقو امل ةلاحلا هذه نإف ةلزتعملا دنع امأو « ةنئآلا

 .( منجل انأرذ دقلو ) هلوةك وهو ماللا فرح

 0 نظ اع ًاددع ددعلا اذه ناكامل هنأ ( باوجلا ) ؟ الثم هوم مل « نماثلا لاؤسلا ل

 رخآ دوصق» ىلع ًايبنتورخآ .ىشل الثم هلعج لب هرهاظ هب رعشأ ام هنم هللا دارم نكي مل امر هنأ

 . الثم هوم مرجال

 هللا دارأ اذاماولاق فيكف ؛ هللا دنع نم نآرقلا نوك نورك, اوناك موقلا( عساتلا لا ؤسلا)

 نأب نيفرتعم رهاظلا ىف اوناكف نوةفانملا مثو ء ضرم مهولق ىف نيذلا امأ ( باوجلا )؟ الثم اذهب

 ليبس ىلع وأ مكمتلا ليبس ىلع هولاقف رافكتلا امأو « ناسالاب كلذ اولاق مرج الف هللا دنع نم نآرقلا
 . مالك || اذه لم لاه انمل هللا تدع نما ناك و نآرقلا نأب لالالا

 فاول قي الاب .الالذتفالا هج 4 ءامشإ نم ىدبمو ءامشي نم هللا لضإ كلذك ١) لاعت هلوق

 ىف ركذ مث ( اورفك نيذلل ةنتف الإ مهتدع انلعج امو ) هلوق ةبآلا لوأ ىف ركذ ىلاعت هنآال رهاظ

 كلذك ) لاق مث (الثم اذم هللا دارأ اذام نورفاكلاو ضرم ممولق ىف نذلا لوةيلو ) ةيآلا رخآ

 ( اهد>أ ) مهل ىتلا ةرووشملا هوجولا اوركذ دقف ةلزتعملا امأ ( ءاششي نم ىدبيو ءامشي نم هللا لضي

 هذه لوزن دنع ممرايتخاب موق ىدتها امل هنأ ( اهناثو ) فاطلالا عنم لالضإلاا نم دارملا نأ

 وه لالضإلا كلذو ءادتهالا كلذ ىفرثؤملا نأ كلذ هبشأ اهوزن دنع مهرايتخاب موق لضو تابآلا



 ةيالا . باتكلا اوتوأ نيذلا بانر يالو : ىلاعت هلوق 0

 اذه ىف ركذت دق ةفطاعلاو اولاق ء ك ودع ريقحتلو كميظعتل اذك تلعف لاقي اك« باتكلا اوتوأ
 (اورفك نيذلل ةنتفالإ مهتدع انلعج امو) هلوقنمدارملا نأ (ىتاثلا)ىرخأ فذحت دقو . ةرات عضوملا

 ربع هن أكر شع ةعست عضوم ١ ورفك نيذلا ةنتف عضو هنأ الإ رشع ةعست الإ مهتدع انلعج امو هنأوه

 . رثؤاا كلذ مزاول نم رثآلا اذه نأ ىلع ًامبذت « رثآلا ىلع لادلا ظفللا# رثؤألا نع

 ( باوجلا ) ؟ باتككلا لهأ ناقيتسا ىف هباشتملا اذه لازنإ ريثأت هجو ام « ىاثلا لاؤسلاإ)

 ىلع ربخأ مالسلا هيلع هنإ مث . مماتك ىف ًادوجوم ناكال ددعلا اذه نأ ( اهدحأ ) هوجو نم

 خادلافاءاينشلا# كاس ارخ ولا تبي: لاطخ(آ| كلذ ا نأ ار هظف« 1 ةقاوإ ةمئاز دب ةقباش' شغب نمر هلل ذ' قفأو

 ةاروتلا' نأ" ( اناث و:) انام هن نؤودادزي “باكا لهأ نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اونمآ

 مهنكلو ءردقلا اذهوه ةينابزلا ددع نأ امهيف نوأرقي اوناك باتكلا لهأف « نيفرحم اناكل يجنإلاو
 اوعمس املف « نيباتكلا نيذه ىلإ فيرحتلا قرطتب مهملعل ليوعتلا لكك لذ ىلع نولوءي اوناكام

 قحلا وه ددعلا كلذ نأ اونةيتساو كلذب مهنامي] ىوق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ

 اذهب ممربخأ ىتم هنأ شيرق لاح نم ملعي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ( اهثلاثو ) قدصلاو

 ةردقلاو دي>وتلاتاشإىفهب نوثزمتسيا اوناك منال « هتمز وكحضيو هب نود زمسإ مهنإف « بيجعلاددعلا

 ممءازوتسا نإ مث ؟ بيجعلا ددعلا اذه ركذ ىف فيكف ربظأو حضوأ لئاسملا كلت نأ عم « لعلاو

 ضرغ ناكول هنأ دح:أ لك معي اذه دنعف « قلا اذه راهظإ نم هعنم ام هب مهتيرخخ ةدشو هللا لوسرب

 عم هرك ذ املف «بيجنلا ددعلا اذه رك ذ نع زرتحال ةسايرلاو ايندلا بلط ملسو هيلع هللا للص دم

 ناكام هنأو « ىحولا غيلبت وه امنإ هنم هدوصقم نأ لقاع لك ملع هب اوئزهتسي نأو دبال مهنأب هللع
 ؛ ناةدكملا كن ذكبت الور نيقدصملا ىيدصتال كلذ ق لام

 فاكملا نأ ( باوجلا ) ؟ نينها ناعإ دايدزا ىف ةعقاولا هذه ريثأت ام ( كااثلا لاؤسلا ١

 فاحلا وب ذكلانع اهزنم تاثدا+لا عيمجنع ًاينغ تامولعملا عيمجم املاع ىلاعت هنوك رضحتسي ملام
 معلا لدج مش لئالدلا كلت راضحتساب لغتشا اذاف ؛ اهتقيقح فرتدي و ةدعلا هذهل داقني نأ هنكمي ذل

 بيجعلا ددعلا اذه نم عبطلا ىف لصاحلابجعتلل اءفاد لبحيال ميكح بذكي ال قداص هنأب ىلاحإلا

 دشأ تاماقملا هذه راتعا دنع ريصي نهؤملانأ كلش الو ء ددعلا اذه ةقيق< نمؤي نأ هنكم ذئنيغ

 . اذه ناءإلا دايدزاب دارملاف « نيدلا ًاداقنا رثك أو لئالدلل ًاراضحتسا

 ؟ ةيالاهذه ىف 5 وق اف ناصقنلاو ةدايزلا لقتال دنع ناعإلا ةّةيقح «عبا رلا لاؤسلا )ل

 . همزاولو هراث ! ىلعو ناعإلا تار ىلع هلمحن (باوجلا)

 نينمؤالل ناعإلا ةدايز تيثأو باتكلا لهآل ناقيتسالا تبثأ امل © سهاخلا لاؤسلا )ل

 بولطملا نأ (باوجلا) ؟ (نونمؤملاو باتكلا اوتوأن يذلا باتريالو) كلذ دعب هلوق ىف ةدئافلا اف

 نع لسفغ امبرف نيقيلا هل لصحو هيف ناسنإلا دهتجا اذاف : ةبيششلا ريثك ةجحلا قيقد ًاضماغ ناكاذإ
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 ذحاو لك يدق: ىف لوقلا اذكو ؟ ةظهل ريدقتب دجو نأ دب وأ ةظ ريدة: ثدح نأ لبق ملاغلا
 ناوج الو « ةدودعملا ةدودحملا هئازجأب ماس آلا نم دححاو لكو « نيعملا هنامزن تاثدملا نم

 اذإ و « ةلع ريغ نم هل: ىلع .ىشلا حجري نأ هل رات لاو ء راتخم رداق هنأب الإ كلذ نم ءىش نع

 تسلا ادي ازاقلا ةيابز ضصصخ ف نكت ملاعلا ةلمج قاخ ىف دمتعملا وه باوجلا اذه ناك

 ددعلا اذه ىطعي نأ ىلاعت هللا ةردق ىف دعبي ال هنأل , ًأضيأ فيعضف 4 فاثلا لاؤسلا امأو ١
 ريغ نم كلذ نم نينك-متمو ٠ قلخلا ةلمج بيذعت ىلع نيرداق هب نوريصي ام ةوقلاو ةردقلا نم

 ىلاعت هنوكب فرتعا نم امأذ . هللا ةردق لاكىف حدقلا ىلع نيلاؤلا نيذه رادف ةلهجاب و « لاخ

 لاز ايندلا لاو-أ فالخ ىلع ةمايقلا لاو>أ نأ معو « تارودقملا نم هل يان ال ام ىلع ًارداق

 . ةيلكلا» تاداءةسالا هذه هيلق نع

 هلوق نآل لاق « ةيآلا هذي لالضإلا ديري دق ىلاعت هنإ لاق نم جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 ةنتف وه ا] ىلصالا دوصقملا نأ ىلع لدي ( اورفك نيذلل ةنتفالإ مهتدع انلعج امو ) ىلاسعت

 ديعتلا ديدشت ةنتفاا نم دارملا قابلا لاق ( اهدحأ ) هوجو نم هنع ةلزتسعملا تباجأ ني زفاكلا

 فلأ ةئام هيلع ىوقي الام ىلع رشع ةعستلا ءالؤه ىوي نأ ىلع رداق ىلاعق هنأ اوفرعيو اولدتسيل

 صيصختلا ةكح نونمؤالا ضوفي ىتح ناحتمالا ةنتفلانم دارملا ىعكسلا لاق (اهناثو) ءايوقأ كله
 دارملا نأ ( اهتلاثو ) هبنامإلاب اورمأ ىذلا هباشتملا نم اذهو « هنا>بش قلاخلا لع ىلإ نيعملا ددعلاب

 اورفك نيذلا ىلع ةنتف الإ ىندملاو . ةنزلا ددعب مهيذكن ببسب رفكلانم هيف اوعقوام ةنتفلا نم

 فاطلألا 8 ىلإ عجار هلصاحو « مرفك ىلع مهل ةبوقع كلذو « اولاق ام اولوقيلو ؛ هب اوبذكيل

 ىف رثأ تاهباشتملا هذه لازنإل له لوقت انأ الإ ٠ متركذ ام ءىث ىف عازن ال هنأ ( باوجلاو )

 ! وماإلا اسك اهلازنإ ناك« رفدكلا ةيعاد ةيرقت ىف رثأ هل نكي مل اذإف ؟ ال مأ ء رفكتلا ةيعاد ةيوقت

 مآ هل ناكنإ وة ةنيلا|ةجاوأ او زفك نراذللا ةه:تايبا منا ]وتطل هلا: هنأب هلأ هلل: لكلأ لف « ةيبنجالا

 كرتلا ةيعاد تراص : لعفلا ةيعاد ت>جرتاذإ هنا ء دوصقملا لص> دقف « رفكلا ةيعاد ةيوقت ىف

 عوقولا بجاو لسعفلاا ريصيف ؛ عوقولا عنتم نوكي كرفلاف : رثؤ نأ عنتمي حوجرملاو ؛ ةجوجزم

 نقةيتسيل ) (اهوأ ) . ةعبرأ رومأ هباشتاا اذه لازنإ نم دوصقملا نأ نيب ىلاعت هنأ ملعاو ؛ ملعأ هللاو

 قيذلا "ديان لو ) ( اهتلاثازت)“«( ًاناعإ لزق ليدذلا داطول )ماشا وبر (رككاتكتلإاقتولأ ةنرذلا
 دارأ اذام نورفاكلاو ضرم مهولق ىف نيذلا لوقيلو ) ( اهعبارو ) ( نونؤملاو باتتكلا اوتوأ

 ّ تاباوجو تالاؤس الإ صخات.ال تانآلا هذه ريسفت نم دوصقملا نأ ملعاو ( الثم اذه هلأ

 ايس ةينابزلا ددعب رافكلا ناتتفا لعج ىلاعت هنأ ىلع لدي نآرقلا ظفل 4 لوآلا لاؤسلا ١

 ءايشالا هذهل ًابس ددعلاب مهناتتفا لعجام هنأ (باوجلاو) ؟ كلذ ىف هجولا اف «ةعبرألا رومالا هذهل

 نيذلا نةيتسيل الإو ؛ اورفك نيذلل ةنتف الإ مهتدع انلعج امو : ريدقتلا (لوآلا) نيهجو نم هنايبو
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 باتكُلا اونو نيذلا نقيتسيل اورفك نذلل نق لإ ! ميتدع 11د ام
 هه ه_-

 0-5 اتيت اى نيل تاوررتلل اول ناد قكل) ال
 ه-أ هت ده راسب

 3 8 0 11 اذاَم نوفاك آو ا مهبول ُ نيذلا لوقيلو

 ىحمجا ةداكن ب ديسأ نب دشالا وبأ لاقف ! مهنم لجرب اوشطبب نأ مكنم ةرشع لك زجعيأ ٠ ميظعلا

 دشألا وبأو لهج وبأ لاق الف ! نينثا متنأ ىنوفيك او رشع ةعبس كيفك أ انأ ء شطبلا ديدش 0

 ىوسيال نيئيش لكى الثم اذه ىرخل ! نيدادحلاب ةكئالملا ساقت ال حبو نوملسملا لاق «كلذ

 ىلاعق هللا: لّزنأف « رانلا سيك ىدلا ناجدلا «دادحلاو نيناجسلاب ةكئالملا ساقت.ال,ىنعملاو : امهنيب

 (اهدحأ ) هوجول ةكئالم مهلعج اسم] ىلاعت هنأ لعاو ( ةكزالم الإ رانلا بادكأ انلعج امو )

 ثوغيملالوسرلا تعب كلذلو ٠ ةمحرلاو ةفأرلا ةنظم ةيسنجلان آل , نيبذعملا سنج فالخم !ونوكيل

 مهاوقأو ىلاعت هللا ةيصعم نع قاخلا دعبأ مهمأ ( اهيناثو ) انب ةمحرو ةفأر هل نوكيل انسنج نم انيل]

 ىف تبث لبق نراف ٠ سنإلاو نجلا ةوق نم مظعأ' مهتوق نأ ( اهثلاثو )' ةقاشلا تاعاطلا ىلع
 انلق ؟ارانلا.ىف تكلا قيطي فيك رولا نم: قولخلا ؤروةاوتلا نم نروةولخغا كت اللبا نأ: رابخإللا

 قي نأ ىف داعبتسا ال هنأ كف « تانكمملا لك ىلع ًارداق ىلاعت هنوك ىلع ةمايقلا تايئإ ىف لولا رادم
 كانه ةكئالملا ءاقب ىف داعبتسا ال اذكف ؛ تومب الو دابآلا دبأ ديدشلا باذعلا كلذ لسثم ىف ىلا

 . ملأ ريغ نم

 دادزب و باتكلا اوتوأ نيذلا نقيتسيل اورفك نيذلا ةنتف الإ مهتدع انلعج امو ل ىلاعت لاق مث

 ضرم مهولق ىف نيذلا لوقيلو نو:هؤاأو باتنكلا اوتوأ نيذلا. باترب الو اناس اونمآ نيذلا
 :ناتلأسم هيفو 4 الثم اذهب هللا دارأ اذام نورفاكلاو

 رافكساا نأ ( لوألا ) نيبجو نم رافكسلا ةنتفا آببس راص امإ ددعلا اذه « ىلوآلا ةلأسملا ال
 ( ىناثاا ) ؟ دوجولاب ددعلا اذنه صيصختل ىضتقملا امو « نيرشع اونوكي مله نولوةي « نوئزهتسي
 نجلا نم ملاعلا قاخ رثك أ بيذعتب نيفاو نونوكي فيك لييلقلا ددعلا اذه نولوةي رافكلا نأ
 نيلاؤسلا نيذه ىلإ نوتفتاي الف ناعإلا لهأ امأو ؟ ةءايقلا مايق ىلإ هللا قلخ ام لوأ نم سنإلاو

 5 دا ةدرفلا رهاوجال نوكي نأو دب الف . ةيهانتم ملاعلا ةلمج نلف « لوألا لاؤسلا امأ )ل

 ددعلا كلذ صصخ مل هنأ وهو « لالا كلذ .ىحي كلذ دنعو « نيعم ددع ملاعلا اذه ةلمج تفلأت

 امل هنإف «ملاعلا داحيإ ىف لوقلا اذكو ء صقني ملو رخآ رهوج ددعلا كلذ ىلع دزب مو داحإلاب

 ثدحي مل لف « ةيهانتم ريغ ةدم ريدقتب عئاصلا نع ملاعلا رخأت دقف ٠؛ ًاعدق هلإلاو اثدحي ملاعلا ناك
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 7 62 سس

 شم الإ رآنل باح 0 055 («66 رع ةعسن : ايملع

 ١ ليووتلل صاصتخالا ىلع آبصن ( ةحاول ) .ىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا .
 دا و , سسثع ةحسلا |عاك 2 لاق مث

 ليقو اكلم رثثع ةعشت اهلهأ لع ظلستيبو « رانلا كلت ىمأ لي هنأ ىلا« لوألا ل ُأما١

 هبت رانلا ةنزح نأ : نيرسقملا نع ىدحارلا ؟ىحر . انش رع لق ماهل

 2 مهمادقأ م : مراعشأو « ىصايصلاك مهاين 0 قريلاك مهني ءابرتقع" هلق اع هك كلا ضع

 ةعسر لشم مدحأ 1 كفك عسإ ٠ هندثلا ة ريكس مدحأ ى 2 ه2 مههاوفأ ن زم رانلا بهل جرخ

 منتوج نم دأ 1 ا اعيح مهن ربو هفك ىف افلأ نيءبس مدحأ نا 5 ةفأرلا مهنم تعزن « رضمو

 هجولا وهو ( اهد>أ ) ًاهوجو ددعلا اذه ريدقت ىف ىتاعملا بابرأ ركذ 4 ةيناثلا ةلأملا ١

 ئَوداا وه ةََلقعلاَو ءةيرظنلا اهتوقا ىف ةيناشفإلا“سفنلا داسف:ببس نأ ةكللا ٍتابزأ ادلوقتاىذلا

 . ةيعيبطلاو ةيناورحلا

 اميعوماو بضغلاو ةورنتلاو © ةنظاذلا ةلسؤخأ و1: ةرهاظلا'ةسأللا *: قاهف'ةيناو للا 'ىوقلا امأ
 7516 اا

 : ةدلوملاو ةيءانلاو ةيذاغلاو ةعفادلاو ةئضاحلاو ةكساملاو ةيذاجلا : ىهف ةعيبطلا ىوقتلا امأو

 ناك مرجال : رشع ةعسنلا هذه وه تافآلا أنه ناكاهلف « رشع ةعسآ عومجاف « ةعبسس هذهو

 نإ مث «قاسفلل دحاوو ؛ رافكللل اهنم ةتسف « ةعبس منبج با وبأ نأ ( اهناثو ) اذكه ةينابزلا ددع

 ناز"لكل نركم ؟ لقعلا كرت و ازازفالا كرو داقتعالا كارت ؟ ةثالل' كرمال رانلا زوالا قافنكلا

 كرت ببسب ةينابز كانه سيلف قاسفلا باب امأ و « رشع ةينامت عومجلاو ةثالث ةتسلا باوب آلا كللت نم

 ةدحاو ةينابز الإ مهاب ىلع نوكيالف « لمعلا كرتببسوالإ سيللب « لوقلا كرت ببال و داقتعالا

 سنخلا تاواصلاب ةلوغشم اهنم ةسمخ نورشعو ةعبرأ تاعاسلا نأ ( اهتلاثو ) رشع ةعست عومجماف

 . رشع ةعسق ةينابزلا ددع راص مرج الف « ةدابعلا ريغب ةلوذثم رشع ةعست اهنم قف

 عيظقت ىلع ( رشع ةعسن اهلع) ناملس نب ةحلطو ديزيو رفعج ىنأ ةءارق 4 ةثلاثلا ةلأنملا ١
 نكسأف « تاكرحلا ترثكنف  دحاو مساكن يمسالا نأ ببسلاو « بستلا ىف ىنج نبا لاق « ن'العاف
 كلام نت سنأ أرقو : هبحاصب نيمسإلا دحأ لاصتا ةوقلا ةرامأ كلذ لعجو ؛ فيفختلل ىناثلا لوأ
 ريشع عمج ارثعأ ة ةعست : ىنعل نأ الإ ؛ الو ال فرعت ال ةءارقلا هذه متاح 1 لاق ( رشع ةطتملا (

 . نيعسل عومجلا نوكي انه ىلعو ؛ ؛نفألو نع لثم

 (رشع ةعست اهلع) ىلاعتهلوق لزن امل هنأ ىور (ةكئالم الإ رانلا بادأ اناعج امو ل ىلاعت 8
 عمجا م15 نع اشو زاطلا هنو نإ: ةنفبكو ىأ نبا لاق مت اهمأ كن اك شررقل لهج 5
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 رسما سس 2 ه- -

 اساسه مالم ني ديس

 ٠١ ربل ةحآول هم رّدتآلو قيتال
 اسس ح ححححببا_ا _ببسسسس سس ا بيب ببي بباب مس سطل لستم

 راثيإلا نم وه نوكي اذه ىلعو , رحسلا ميمج ىلع رثؤي ( ىناثلاو ) ناكن مع ةياورلا

 طقتلم هنأ ىلإ كلذ بسني ؛ رشبلا لوق اذه نأ ىنعملاو « رشبلا لوق الإ اذه نإ ١ لاق مث

 . ةبراقتم ةغالا ةفرعم ىف مهتقيرط ذإ هتضراعم نم اون.كْل لاق !يىمآلا ناكولو « هريغ مالك نم

 ىور هنآل « هنم ًادانع مالكلا اذه لوقي ناكامإ ديلولا نأ ىلع لدي مالكلا اذه نأ ملعاو

 هيلع لوسرلا دنع نم جرخو ( ةدجسلا مح ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمس امل هنأ هنع

 نإو ةوالحلا هل نإو « نجلا مالد نم الو سذإلا مالكنم سيل ًامالكد# نم تعمس لاق مالسلا

 هنأ نم انبه هلاق ىذلا نأ انءلع مالا لوأ ىف كلذب رقأ املف ؛ هيلع ىلعي الو ولعي هنأو ةوالطل هيلع

 داقتعالا ليِبَس ىلع ال درلاو داتعلا ليبس ىلع هرك ذ اع] « ٌرشبلا لّوق

 كلذلو « منهج نم ةسداسلا ةقبطلل مسا ( رقس ) سابع نبا لاق  رقس هيلصأس ) لاق مث
 هنأت فري وخل

 7 ل ضرغلاو « رقس ام كاردأ امو ل لاق مث

 ء«دحاو امهانعم نافدارتم ناظفا امه لاق نم مهنف اوفلتخاو « رذت الو قتال رج لاق مث

 نم دب ال لاق نم مهنهو . ىنع ضرعأو ىنع دص لاقي ايةغلابلاو ديك أتلا ريركستلا نم ضرغلاو

 اوديعأ اذاف ايش مظعلاو محللاو مدلا نم قبت ال 3 ( اهدحأ ) ًاهوجو اورك ذ مث « قرفلا

 ءاطع ةياور اذهو 1 ادكهرو فتاك انك نشأ مق ار>] دواعت نأ ( رذت الف ) ًاديدج ًاتاخ

 كئاوأ نادبأ نم رذت ال مث « مهتبذع الإ باذعلل نيقحتسملا نم قت ال ( اهناثو ) سابع نبا نع

 رذت ال ناريدناا كلت نإ مث . ًائيش نيبذعملا نادبأ نم ىتبت ال ( !هثلاثو ) هتقرحأ الإ ائيش نيبذعملا

 لو دعا قا هلا هارد كلا ساو الرا اتت عززت

 : ناتلأسم هيفو « رشبلل ةحاول ال لاق مث
 « هريغ اذإ هحولو شطعلا هحال : ثيللا لاق ( لوألا ) نالوق ةحارالا ىف « ىلوألا ةلأملا)

 _:رسحلا لوق وهو (فاثلا لوقلاو ) اهتارحإب ةرشبلا دوست : ءارفلا لاق . ةريغملا ىه ةحاوللاف

 تزربو) هلوةك وهو « ماع ةثام.#خ ةريسم نم رشبلل حولت اكمل ةحلاارللا اا مصألاو

 نولئاقلا نعطو ٠ قربلا ون عمل اذإ حول ءىثلا حال نم لوقلا اذه ىلع ةحاولو ( ىري نمل ممحجلا

 قت ال ) اسمن هلوق عم ةرشبلا ديوستب اهفصي نأ زو ال هنإ اولاقو ءلوآلا هجولا ىف هجولا اذبم

 ن 0 الو



 2 ةياالا .. نسي و سبع مث : ىلاعت هلوق

 مث 3 ا ٠ 7 ماع ه5 د ةرف 66-2 0 اا رح ١ ا سا 2

 روس الإ اذه نأ لاّقف «عو رعلظب او دوك م 585 رَسِبَو سبعا ©
 _- ه- 1 5 1

 «0» رن

 : نائل أسم هيفو 4 رسإو سدع مث ّئ 5 لاَقف ( ههجو لازوخ) كلذ دع فصو ىللاعت هنإ مش

 نمح َمدَص هيلق ف انواع تاك هنأ ىلع لدب (رسسو سبع ( هلرق أ ملعا 4 قوزالا ةأسالا

 ىف دق لقت نكشف نأ لد هنأ ) كوالا ) : هوجو هيلع لديو 5 انا هب رفكي ناك الإ هَ

 حرفل مالكلا كاذ هو ادقحم ناكولو 44ج و َّق ةسو.دلا تروهظ هرهظإ هنأ ىلع مَ مدل هل

 ةديشل هنأ لإ ؛ ةهسشلا كلت فعض لد ناك هنأ انملع هب حرفي ملام هنكل وي هك ردارو هطاشتماب

 ) ىبالا ( ههجو ف ةسورءلا تروهظ تينشلل اذهأف 2 ةهشلا كال نم دج ةهش د ناكام ءدانع

 لصو الف ةدجسلا 0 أرقي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سدديلولا ندرأ ىورام
 محرلابو هللاب ديلولا هدشنأ ( دوو داع ةقعاص لثم ةقعاص مكترذأ لَمَف اوضرعأ نإف ) هلوق ىلإ

 لاق ديلولا عجر امو « ةجهالا قداص ءاعدلا لو.قم هنأ مد ةاكدنإ ىلع لدي ذهو « 6 نأ

 2 ةوالل هل نإ ١ نجلا مالك نم الو سد مالك نموهام امد افنأ دع نم تحعع# دول هللأو 3 مه

 . اراك شيزق نآبصتلاابصولوديلولا أبص نئيرق تلاقف ء هلعللعي اموواعيل هنإو ؛ ةوالطل ةيلع نإو
 توبص دق كنإلاقف ؟ خآلا نبا اي كلام لاقف ًانوزحم هيلع لخد مث .هوكيفك أانأ لهجوبأ لاقف
 نس ا نأ ردع" اء ًاضوع كلذ نوكيل الام كل عمج نشير هذهو هباوعأو لم ماعط نم بيصتل

 نيتك هدأت تركفت ىَكَكلَو لام مهنمذخأ نأ ردقأ فيك كوديشل نك هللأو لاو 0 دم نادكأ

 نلرجلا مالك نم ني هنأت ههارتعاو نآرلل هماظعتسا لوفأف 2 رعاش 1 الإ 4ب قيلي اش 1-1 ملف

 مل ناك ) كااثلاو ( نجلاب قلعت نحسشلا 0 0 رحسلا ءاعدأ ُْق اك ىلع لدبي سف الأ

 ىلإ الإ وعديإل ادم نأ رهاظلا نم ناكو. « ةركنملا لادفاألا و , هللاب نفكلا, لع ىرم رحسلا ص نأ

 نأ ملء يناكهنال ) رسإ و سدع ١ اعإ هنأ هوج ولا هدو عومجك تدّدق 9 4 قباب فيكف «هللأ

 3 ناتمو كك هلو ىذلا

 نع ىدبأ ناف“« هينيع نيب ام بط: اذإ سباع وهف سدعي سبع ثدالا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 . لس لق كلذ ق بذغ نإف 0 0-00 ل هيف كفو كانا مها نإف 3 حلك ليق هوس ومع ف هنانسأ

 هلهأ ىلإ ضائلا رثاسأ نع 0 « رثؤي _< الإ اذه نإ لاقف « ريكتساو ردأ مث )ب ىلاعت هلوق

 هنأ ملعيل بيقعتلا ءافب هركذ امو « رثؤي ر# الإ اذه نإ لاف ناءإلا نع مظعت ا ليك

 ترثأ موق نم هنأ ( لوآلا ) نامجو ( رثؤي ) هلوق ىفو « ههبشلا هذه ركذ ريكتساو ىلو ان

 قدم راص مث ) لصاللا وهأ زم اوتامام لعل ىأ ) مثراث 1 ىف موقنع 4 تن اذإ رو هد ثيدحلا

 عمم رخال د



 ةيآلا . ادوعص قمرا : كاك هلوق 6 »

 هر ل 26 2 ضد للدع ماهر آط 2-2 تيجو ما هم

 0 »4١59 رذف فيك لتقف 68١١ رذدفو ركف هنإ ه1 ادوعص هقهراس

 همادمد ير هس ههمد اله دل لار

 «؟لد رظن مث 6 ردق تفيدك لق

 ةلادلا لئالدلا عيمج قفاالكتاعم ناكشإ ( اهدحأ ) هتافص رم ةقانك شا! دان) ةواشإ ةيالا هذه

 لكلا انكم لكلا َّق اعزانم وه ناكو 2 ثعيلا هدكو ةودنلا ةهوكو ةردقلاو لدعلاو ديحوتلا ىلع

 هناساب اهركشي ناكهنأ الإ هبلقب ءايشالا هذه فرعي ناكدانع رفك ناكهرفك نأ ( اهناثو)

 نم هنأ ىلع لدب ( ًادينع انتايآل ناكهنإ ) هلق نأ (اهثلاثو ) رفكسلا عاونأ شخ دناعملا رفكو

 نأ كدفي ) ًادينع انتا.آل ناك هنإ ( هلوق نأ ) اهمبارو ( ةعزصلاو ة١رملا هله ىلع ناك نامزلا مدل

 تايآل ال ًادينع 5 اال ناك هنإ : هرب دعت ناف 2 هتاثيبو ىلاعت هللأ تانآر هّضِوخ 4م تناك ةدناعملا كلل

 . نارسخلا ةياغىلع لدي ءايشالا رئاس ىف داتعال اكرات هنوك عم هللا تايآب دانعلا اذه هصريصختف « ان ريغ

 قطعنا علو الافز ن الزرق تاؤغطلار ىفوو ًادؤخص ا مقلك أبا ئأ ( ًادوعص هقهرأس ١ ىلاءت هلزق

 نه دوعصو ذه ًاباذع معلش | هلوق لدم قاطال ىذلا بعصلا قابقلا باذعلا نم قاب ال

 هدي عضو املك رانلا ىف ةبقعل مسا ًادوعص نأ ( ىاثلاو ) دعصملا ةتاش دودنكو دوعص ةبقع مطوق

 مالسااو ةالصلا هيلع هنعو 2 كداع امعفر اذإو تاذ هلجر حم اذإو تداع اهعفر اذإف تراذ اهلع

 . 6 ًادبأ 4 كلذك ىوم مث ًافيرخ نيعمس هيف ددءصا رأت نم لدج دوءصلا 2

 زكاة زبك ويطل ف يكف لاكن (« ردقو ركف هنإ رج لاقف هدانع ةيفيك ىكح ىلاعت هنإ مث

 . ( ردقف ) هلوق نم دارملا وهو هأيهو مالكه يلق ف بتر ركفت امل مث , ريدتو هيف

 مهو ق هلثمو ماظعتسالاو بجعتلا دنع كاان كعإ اذهو 4 ردف فيك لتدفق 02 كاع لاق مش

 وعدبو كاسل نأب ق.ة>ح وهىذلاغلبملا غلب لو هنأ 0 هائعمو 5 ]عع امهللأ هازخأو؛ هددث |[ هللا هل

 ةوذ نم بدجعلا هنأ (امهدحأ) نيه>و انهه لمت هنإ لوف كاذ تفرعاذإو » كلذ ةهدع ا هءاع

 اذه 12 ا ىوفأ لو مظعأ ةمشر مالسلا هيلع دمت ورعأ ف حدقلا نكمال هنأ ىنعل ؛ هرطاخ

 ةكاكرلا ةياغ ىف هركذ ىذلا اذه نأ ىندي « ءازهتسالا ةقيرط ىلع هيلع ءانثلا (قاثلاو ) لئاقلا

 . طوقسلاو

 ةركلا ىف هيلع ءاعدلانأ ىلع ةلالدلا انهه مث . ةملكن ء دوصقملاو«ردق فيك لتق مثال لاق مث
 . ىلو ألا نم غلبأ ةيناثلا

 ءردقملا كلذ ىف رظن ( ًاثلاثو ) ردق (ًايئاثو ) ركسف ( الوأ ) هنأ ىندملاو 6 رظن مث رج لاق مث

 ةثالثلا بتارملا هذ هف . طايتحالا وه اذهو « ريدقتال ق>اللا رظنلاو ٠ جارختسالل قباسلا رظنلاف

 . هله لااوكأرب قلعت



 م ةبآلا . ادوهمش نينبو : ىلاعت هلوق
 ه.66 د6 د 0 ص جه ترلا لخ هي م كلي ب

 2 ديزأ نا عمطي مث »:١« اديبع هل تدبمو ١6د ادوهش نيشو
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 عطقتيال ناس هل ناك لتاقم لاقو٠ ريثكلا دقنلاو رامناللاو را#ثاآلاو فئاطلاب ةريثكلا نيتاسلاو

 كاملا (ذنأ ( اهعبادو) عطقتب ال ىأ ( دود لظو ) هلوق ىف امانه دودمملاف ؛ امص الو ءاتش هعفن

 كوم لاملاردق نمد نيرسفملا نهو ؛ هديدعل دنع هنإف ددع اذإ ةمكفلا لاما ناإل كلذو رك

 تايكحتلا هذهو ؛ فلأ فلأ نورخآ لاقو فال ةمبرأ نورخآ لاقو « رانيد فلأ مهضعب لاقف

 ؛ ١ مياسلا عبطلا اماإ لنعدل

 ةتيلا :رقرافي هل 5 دهم 1 نين ) لواللا ( ناءجو 4 4 ان نيدو 7 كافل هلوق

 ط مهم ًاسنأتسم وه ناكو ةشيعمو بسك بلطل هنقرافم ىلإ نيجاتح اوناك اف ءاينغأ اوناك مهل

 كودبشي كلك مهنأ 1 ووش مهنوك نم دا را نكي أ نو ,جَ ) قائلا ( مثروض> بلسا باقلا

 دلاخو ديلولا نب ديلولا لاجر مهلك ةعبس ليقو « ةرشع اوناك دها# نعو لفاحلاو عماجلا هعم

 - ماشهو ةرامعو دلاخ ة 4 , الث مم ملأ 7 ديعو نسساقو صاعلاو ماشهو ةرامعو

 كل هموق َّق ةسايرلاو ضي رعلا هاجلا هل تاطسبو 13 4 اديب هل تدوهمو 12 ىلاعت هلو

 مادأ لاميف اذه ىعدب ىلا اذهلو ءايندلا لهأ دنع لاكلا وه امرعامتجاو . هاجلاو لاملا ىتمعذ هيلع

 شيعلا ىف ةطسلا ديبءلا اذه لعج نم نيرسفملا نمو ٠ رومآلا ىف هفرصتو هتطسب ىأ هديهمت هللا

 :!نسلوت ناو ايشيالا تقل ةفللذا و قتئازت زباكأ قبس ولآ ناو“ رمعلا كوطو

 كتازنأ كبحاصل لوقت مكبجعتلا هانعم انهه مث ظفل 4 ديزأ نأ عمطي مث ال ىلاعت هلوق

 تاوءسلا قلخ ىذلا هلل دا ) ىلاعت هلوق هريظنو « ىمتشت كا مث كتف كتتلطأت ىراد

 بجعتلاو راكن الل انمه مث ىنءف (نولدعي ممر انزافكت نيذلا مش 08 رونلاو تابيلظلا لعجو ضّرالاو

 ( لوآلا) نالوق هيف ؟ ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف ةايز ىه له اهف عمطي ناك ىتلا ةدايزلا كلت مث

 كلف ) ىلاعت هلوق هريظنو « ىل الإ ةنجلا تقلخ اف ًانداضع نك نإ كرش نك د ليق ةرخآلا

 ق دملولا لزب و نورسفملا لاق دسافلا عمطلا كلذ نع هل عدر وهو 2 الكر ىلاعت لاق مث

 . ًاريقف تامو رقتفا ىتح ( الك) هلوق دعب ناصقن

 لاق الئاق نأك فان 1س ا هجو ىلع عدر رأل ليلعت هنإ 2 ادين ع اننايال ناك هنإ ) ىلاعت هلوق

 ناو 5 ريشعلاو ذلك لاو سيلجلاك دن عملا ىعم َّق دينءلاو ًادينع انت مايال ناك هنآل ليقف ؟ دازيال مل



 ةنآلا : انلجتو تقلخ نمو فىرذ : ىلاعق هلوق 4/١١
 ةييسس ل تن سي يس سلا

 اها 2 اة رت هم 2 صاب رث ها كلا وب ع2 هم

 ور ادودءالام هل تلعجو نو ايش ل كير نررد

 ددفي ( ريسع ) هلوةف ( ىتاثلا لوقلا ) ىلع امأو ء ودع ريغ ىلوو ضغبم ريغ بح كل انأ لوقت

 رفاكلا: اع صنف ىتلا ةدايزلا ف يفي ( ريس ريغ ) هلوقو نيرفاكلاو نينمؤلل لماشلا رسعلا لص

 هما ركل الا للك ةلليشاتال عكا نغ ناركم كاوا ارياف الفان 11غ نركي اق ككل 9

 . نيرفاكلل ةوقلاو ةرثكلا ةفصب رسعلا

 نينم ؤملا ىلع ًاريسي ناك« نير فاكلا ىلع ريسي ريغ هنإ لاق امل سابع نبالاق « ةثلاثلا ةلأسملا ل
 هنوك نم سابع نبا مهف امل الإو ةجح باطخلا ليلد نأ الول لاق باطخلا ليلدب لاق نم ضعف

 !ليرالا  ةيض نارك ةرواكشلا لع كم ريغ

 ىفو « ةريغملا نب ديلولا انهه دارملا نأ ىلع اوعمجأ « ًاديحو تقلخ نمو ىرذ ل ىلاعت هلوق
 قلاخلا نم الاح نوكي نأ لمتحي مث « لاحلا ىلع بصن 0 ل ا ل

 هعمأ ىدحو ىرذ ( لوآلا')|نيبجو: لع قلاخلا" نم الاخ هتوكو ؟ ئواخملا ْنَم الاخ نوكي نأو

 نم الاح هنو امأو « دحأ هقلخ ىف ىنكرشي مل ىدحو هتقلخ ( ىاثلاو ) هنم ماقتنالا ىف فاك ىف

 انومتتج دقلو ) هلوةك دلو الو ؛ هل لامال ًاديرف ًاديحو ناكام لاح هتةلخ 0 ىلعف : قولخملا

 ديلولا ىف تلزن ةيآلا نآل كلذو . مذلا ىلع بصن هنأ (ىتاثلا لوقلا) ء (ةرمو 1 انقلخ ؟ىدارف

 . ريظن ىنال الو « ريظن برعلا ىف ىل سيل  دي>ولا نبانحاولا "نأ ةلوعل روب

 دارا ودك ولا ةنحقي نا غانا مارك ذل .هانشإلا يأ لنلح نمو ىترذ ) دارملاف

 تحاصو ئدحاولا:هركذ: لاؤنسلا اذهو  هل”ريظن ال. دمحو هنأ هاوعد ىف هللا هقدضي نأ زوحيال

 نآل لاؤسلا لاز دّقف لع مسا ديحولا انلعج امل انأ ( لوآلا ) هوجو نم فيعض وهو « فاشكلا

 ىلع لمحي نأ زري ال مل ( ىناثلا ) ةراشإلا ماقم مثاق وه لب ةفص ىمسملا ىف ديفي ال ملعلا مسا
 ظفا نأ (ثلاثلا) (ميركتلازيزعلا تنأ كنإ قذ) ىلاعت هلو هريظنو ؟ هداقتعاو هنظ ىف أديحو هنوك
 . رومالا هذه ىف ديحو هنأ هسؤنل ىنعدي ناكوه لب «فرشلاو ولعلا فدي>و هنأ هيف سيل ديحولا

 لالا بكتو أر مقبلات 0 ال والف بقا وأ رف علل ونا ىكضأ طور اك نأ ا لزعسنإ نكن
 هلوق ىف م هيسذ ىف نعطلا ىلإ ةراشإ وهو هلبأ ال ىذلا ديحولا ريرضلا ديعس بأ لاق ؛ قلخل ناث

 ' . ( مز كلذ دعب لتع )

 ىذلا لاملا ( لوآلا ) هوجو دودمملا لاملا ريسفت ىف ( ادوده الام هل تاعجو إل ىلاعت هلوق

 رهش ربش ةلغب باطخلا نب رمع هرسف كلذلف « ماودلا ىلع ءزجلا دعب ءزجلا نم ىنأي ددم هل نوكي
 لاملا هنأ ( اهتلاثو) تاراجتلا عاونأو عرزلاو عرضلاك « ةدايزلاب دمي ىذلا لاملا هنأ ( اهناثو)

 منْغلاو ليخلاو لبإلا [نم] فئاطلا ىلإ ةكم نيب ام ًادود# هلام ناك سابع نا لاق « هناكم دتما ىذلا



 ١ 8/ فس ال ل
 ل تهل ل ل 08 س مكه ل ه1 ص ناد

 >»٠١«6 ريمسلا :ريخ#يزي ف عيبا ىلع 6« ريس موي ديمو مياذ

 مويلا كلذو ؛ قاعصإلا ةحيص دنع لصح اء] رقنلاز نكي نإ ىضتقي اذها نأ قهر لاكش ذك كرز

 ةحيص دنع نيرفاكلا ىلع ديدشلا مويلا اممإ ةعاسلا كلت ىف نوتوء منآل « نيرفاكلا ىلع ديدش ريغ

 ( ىتاثلا لوقلاو ) ىلوألا ةتوملا ىلع انيقب انتيلاي ىأ « ةيضاقلا تناكاهتيلاي نولوقي كلذلو « ءايحإلا

 نأ ديرأ اذإ هنأ زوجيف ٠ تكي ىأ هيف رقني ىذلا وه روقانلا نآل كلذو  ةيناثلا ةخفنلا هنإ

 نأ وهو ثحب ظفللا اذه ىف لوقأو ٠ ىنعملا اذهل روقان ىعسف ءال وأ رقن « ةيناثلا ةرملا ىف خفني

 نوكي نأ ىغبذي ناكف ؛هب مطحي ام موطاحلاو « هب مضي ام موضا لاك. رقنلا نم لوعاف روقانلا

 . هيف رقني ام ال هب رقني ام روقانلا

 ١ ريسع موي ) هلوق هيلع لد ىذلا ىنعملا وه ( رقن اذإف ) هلوق ىف لماسعلا 4 ةئلاثلا ةلأسملا (
 بعصو مالا رسع ( روقانلا ىف رقن اذإ ) ريدقتلاو .

 لئاسم هيف ( ريسي ريغ نيرفاكلا ىلع ريسع موي ذئموي كلذف ل ىلاعت هلوق

 كلذف ردقتلاو ؛ يع ىذلا مويلا ىلإ ةراش ] كلذف هلوق ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ( كلذف ) هلوقل ًاريسفت نوكي نأ (لوآلا (: : هوجو هيفف ( دموي ) امأو٠ ( ريسع موي ) ويلا

 4 فاضملا مويلا ىلإ ةراسشإ نوكي نأو ٠ رقنلا ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحي ( كلذف ) هلوق نآل

 لح ىف ( ذئموي ) نوكسيف ( ريسع موي ) رقنلا ىلإ فاضملا مويلا ىنعأ ( كلذف ) لاق هن اكف « رقنلا
 لسبق هناكربخ ( ريسع مويو ) كلذ نم الدب لما عوفرم (ذئموي ) نوكي نأ ( ىتاثلاو ) بصنلا
 فيضأ امل هنأ الإ كلذ نم الدب هنوكل عفرلا ل ىف ذئموي اذه ىلعف ( ريسع موي ) رقنلا مويف

 رقن دءءوي رقنلا كلذف ةيآلا ريدقت نأ ( ثلاثلا ) حتفاا ىلع ىنب نكمتم ريدغ وهو ذإ ىلإ مويلا

 . رقنلا وه ( ذئموي ) ىف لماعلا نوكي نأ ىلع ( ريسع موي )

 عهبت هك نوظعحرر باتل نوعا منال نيرفاكلا ىلع مويا كلذ ريسع 4« ةي ةناثلا ةلأسملا 0

 ذايعتلا ليوتورأ ل2 نوقف مه>راوج ماكتتو اةرذ نورشحبو مههوجو دوستو مهلئامشب

 لا.ث هوجولا ضيب نورشحو باسحلا ىف نوشقاني ال مهناأل ري.سي مهلع هنإف نونمؤملا امأو
 قيس | نق ع.يمجلل كلذكك هسفنا ى ةنإللا رشعلا/ لاعت: هللا هفضؤاعإ نوكأ نأ لمتحو «نيزاوملا

 لوه نوكي هنأ الإ نربيشي نادلولا نأو « نوعزفي ذئهوي ءايبنألا نأ ىور ام ىلع نيرفاكلاو
 ىلع ) هنأ ىنعملا نإف ( ريسع موي ر هلوق ىلع فقولا نسحب ال لوألا لوقلا ىلعف ءدشأ هيف رافكلا
 هسفت ىف هنأ ىنعملا نآلا فةولا نسحب ىناثلا لوقلا لَعو +.( ريدسي ريغ) و ريشع ( نيرفاكلا

 ةدئاف اف لبق نإف : ريسي ريغ هيلع هنأ وهو ةصاخ ةدايزب هيف صوصخم رفاكلا مث لكلا ىلع يسع
 يديك أتلل ريركتلاف ( لوألا لولا ) ىلع امأ ( باوجلا ) ؟ هنع نغم ريسعو ( ريسإ ريغ ) هلوق



 روقانلا ىف رّقن اذإذ : ىلاعت هلوق اذ
 سس اسال يبي ااا بيب سايس سا

 كن روقان 0 ا
 اسد ا 1

 لملف لالا كيطعأ اذإ ( اهناثزا) كنار ةاضارم” الجال مالا .اذه كرت نأ راثكة:سالاو نملا
 كانيمتواءائشأب ةروسلا ةنه لوأ ىف كان لمأ انأ (اهتلاثو):كب ر. لجل. كررتلا اذه نكيلو «ضوعلا
 ازا تفي اكن ب ال امن6 ةليفاسب ن كفا« اكلير لما لجال كو رتلا و لاطفال] ملاح لدتا مايع أ[ رع
 أضر ٍباط وهو كورتلاو لاعفألا كلتب قؤز نأ بج هلجاأل ام نيب ةيآلا هته ىفو:؛ كورتلاو
 لخدو ديلولا ماق متلي دمت لاح نع اوثحو ارءمتجا امل رافكلانأ انرك ذ انأ ( امعبارو ) برلا
 ىت> الام كل اوءمج ًاشيرق نإ لاقو ٠ لهج وبأ هيلع لخدف أبص دق ديلولا نإ مولا لاقف هراذ
 لجالل لطابلا هنيد ىلع تب هنإ دمحم ليقف ؛ه رفك ىلعوي لاملا كلذ لجال وهف كئابآ نيد كرتنال

 ادد نأ ماما ) هك 059 قل اك لو ىلا كك وك رماو كأم و لاثكملا
 نيك ثملاك نكست الو (رهطف كبايث و) ناثو الا ال (ربكف كبرو) هل لبق هنأك نيكرشملاب ضيرعت
 دارأ اي ( رثكتست ننت الو ) رافكلا هبرقت كهءرقت الو ( رجثاف زجرلاو ) بايثلاو ندبلا سحب
 ىلع ( ريصاف كبرلو ) ليلقلا كلذ نورثكستسإ اوناكو لاملا نم ًاردق دياولا اوطعي نأ رافكلا
 "هالو لاخلا نم هلج اعلا ارضا رغاللا ال تاعاطلا هذه

 وهو ءاسنالا ةردق داشرإب قلعتي مع عن ل ضر معا روقا انلا ىف رقن اذإف م ىلاعت هلوق

 اك 21 00 “3111 ىلإ هنع لدع . هيل دم

 مهيديأ نيبف ( ماذأ ىلع ربصا ) لاق هناك ببسلل ( رقن اذإف ) هلوق ىف ءافلا ( ىلوألا ةلأملا )ل
 . هيلع كربص ةيقاع 8 قلتو مماذأ ةبقاع هيف نولي ريسع موب

 مأ ىلوآلا ةخفنلا اوهأ ٠ روقانلا ىف رقني ىذلا تقولا نأ ىف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 ىلاعت هنأ جاهلا باتك ىف ىميلحلا لاق ٠ ىلوأألا ةفخنلا وه هنأ ( لوألا لوقلاف ) ؟ ةيناثلا ةفخنلا
 مث ءروصلا وه روقانلا نإ نيرسفملا لوقو « روقانلا رخآلاو روصلا امهدحأ نيمسأب روصلا ىعس
 ةخفن فاا قاعصإلا ةخفن ناف « ًاعم ناتخفنلا هيف خنفني ىذلا وه ناك برإو روصلا نأ كشال
 ىف بقثلا كلت ىف عمجي اسمنأو ٠ اهلكحاورآلا دعب ًابقث روصلا ىف نأ راحل ةاجاو رة ءاخالا
 ايح دسجلا دوعيف هنه عزن ىذلا د_سجلا ىلإ حور ةبقث لكن م خفنلا دنع جرخيف ٠ ةيناثلا ةخفنلا
 ىرخالا ىف خفنيو امهاد>] ىف رقني نيتل لع ًايو© روصلا نوكي نأ لمتحيف ؛ ىلاعت هللا نذإب
 ءايحالل هيفشفن اذإو « ظعأو ادهاةةجلملان وكت ٠ خفنلاو رقنلا نيب عل ناسا اذاف
 اهويقال ل ىلإ روصلابقث نم حاورآلا لاسرإدأر انآ . خفنلا لع رصتقاو « هيف رقني م
 « هعماس تام امبرف دتشا اذإ هنإف ؛ دع 1 كول ظن قهوة يقنتلا ىكوآللاا ةفختلاواظظ اهداسجأ نم
 . هللا هحر ىميلحلا مالك رخآ اذه ٠. توميف هنم عزفيف ىص)ب لجر اهحيصي ىتلا ةديدشلا ةحيصلاو



 ١46 ربصاف كبرلو : ىلاعتهلوق

 486 ربصاف كبراو

 . كلذ نم لكلا عنم ىلاعت هللاو ؛ ءايرلا وه ةمآلا قح ىف ىنعملا اذه

 ىهن وهذ ملسو هيلع هللا ىلسص ىنلاب اص ولا ادا ادركت ]بقت ( كلاثلا لاؤسلا ١
 لاق ةيآلا ليوأت َق ( سداسلا هجولا ) مير ,حالل ىهنلا رهاظ ( باو لاو ) ؟ هيزنتا ىهمن وأ ميرحت

 دحال ىطعي نأ ملسو هيلع هللا ىل_ ىنلا ىلع مر< نأ ةيآلا نم دصقملا نوكي نأ لمتحي لافقلا

 (يكت) ملف نظن ناوكمإوأ انواع وأ ]ضمان ىأ اليا نييرض وعلا كلذ قلك زوون قخرو عافانا اذ
 كاطورغ ةزراع اذهه قواثكتسالا ناوكسفع ءاطعالا توب لاما: نص قرون أ اه راك ءرتكلا [ناطيرما

 ةأرطا نأ باغالا نأ اكاذيهو + هلاو-أ تلغأ لع ءئثلل الحب اراثكتسا باروثلا )بلط,ىمسف
 ايببر ىمسف مالا عستا مث « ًايبر دلولا ىمسف اهدلو ىري نم ىلإ ةجاحلل داو اهو جوزتت امنإ
 ىنلا ءاطع ريصي نأ هيف بيسلا لاق لولا اذ-ه ىلإ بهذ نمو ٠ انكشلا جوذتت نيح ناكنإو

 ًاديلع ًاقلاخ كلذ ,نوكش رهلإ سانلا تافتلاو ضوعلا راظتنا نعي ًالاخ ملسو هيلع هللا ىلص
 مهيطعتو مهيلع معنت امب سانلا ىلع ننمم الو ىنعملا نوكي نأ ( عباسلا هجولا ) ىلاعت هللا هجول

 معنملا كاذ نه 0 نوكتوأ اهرةحتستو اهاقتست نأ ىعبشي 1 2 ةيطعلا كلتل كنم | كحال

 ةبسنلاب ةلَقلا ةياغ ىف ليلقوه ىذلا ردقلا كلذ فيكف « ةليلق اهرسأب ايندلا ناف « ماعنإلا كلذ ىف هيلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنرك هانعم (لوآلا هجولاف) ةبترملاكةريخآلا ةثالثلا هوجولاهذهو ءايندلا ىلإ

 ضوعلا قاطم يبالط نع اعودمم هنوك 0ع ) ماكنا هجولاو ( ضوعلا هه ةدايولا بالط نه عود

 لمحو ريصقتلا ىلإ هسفن بسنيو ىطعي نأ هانعم (ثلاثلا هجولاو ) ًاصقان وأ ًايواسم وأ ناكأدئاز

 الف عش تيطعأ اذإ 0 ) نماثلا هجولا ( ماعنإلا كلذ هدم لبق ثريرح هيلع معنملا 28 5 هسقت

 اًولطنال) ىلاعت لاق ؛ لمعلا اوثل طم نملا نإف , ةيطعلا تالت رثكتست 'كنأ بستة يلع نك نأ عَن

 3 ) سافل دا هلأم قمن ىذلاك ىذاللاو تا مكتاقدص

 مهنمو ؛ ةءارقلا هذه اوبأ نيققحلا رثك أو مزجلاب ( رثكتست ) نسحلا أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١9

 نأ ( اهناث نارا ركنا ناحل # )ا هناك ( اهدحأ) !دهجو أ نول اع قا او كفو راق

 ىلاعت هلوق ىف ديز وبأ هاكح م« تاكرألا ةرثك عم ةمضلا لقثل .ارلانكسأف رثكدتست دارأ نوكي

 نس الا اداؤل "كقول لا ةبطععل"نأ ( اهتلاثو ) ماللا ناكسإب ( نوبتك مدل انلسرو ىلب )

 ءاهيلؤداك نأ ناهض : حلل (ةيق كفو

 [ىدلخ تنأ لهتاذالا دمثأنأو] ىغولا رضا ىرجازلا اذهأ الأ
 .. ردكست«نأ:لامالو هوت نا ةئءا]زقانذن ا ورأو
 كالت ىلع ريصاف لاثملا تيطعأ اذإ (اهدحأ ( :هو>+و هيف 4 ريصاف كبراو )ب ىلاعت هلوق



 ةيالا . رثكتست نمت الو : ىلاعت هلوق ١

 نرأ نامتال ريدقتلا نوكي نأ ( اهناثو ) عفتريف ماللا عزنتف رثكستستل نئمت الو ريدقتلا نركي

 مالكسلا ذا نوكيو عفترتف مزاجلاو بصانلا نم ةماكلا مستف ةبصانلا نأ فذن مث رثكتست

 ىسرافلا ىلع وبأ لاق رثكتست نأ ًاردقم ننىال ىأ ةعقوتم لاح هنأ (اهئلاثو ) رثكتست نآل طعنال

 1 ردقم ىبعملا انهه مك ديصلل ا ردقم ىأ ادغ 4 ادئاَط رهص هعم لجرب ترم كلوق لدم وه

 ةيآلا ريسفت ىف اوركذ «ب لوقنف اذه تفرغ اذإ : ةينآ الاخ هب ىح نأ زوجو لاق  راثكتسالا

 « برلا ريبكتو « موقلا راذنإ ءايشأ ةعبرأب « ةيآلا هذه لبق هرمأ ىلاعت هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو

 لامعالا هذهب كبر ىلع ننمت ال ىأ ( رثكستسن ننم الو ) لاق مث ءزجرلا رجمو , بايثلا ريهطتو

 . هيلع هب نتم ريغ هيلإ كلذب ابرقتم كبر هجول هاك كلذ ىلع ربصا لب . هلعفت ا رثكتسماك« ةقاشلا

 نم مهملعت امب سانلا ىلع ننءال ( اهناثو ) اهرثكتستف كتانس< كبر ىلع ننمت ال « نسا لاق

 « مهيلع كل ةنم الف : هللا ىمأب كلذ تلعف امت] كنإف « ماعنإلا كلذل رثكستسملاك ىحولاو , ندلا أ

 كلذ ىلع مهنم ذخأتل ىأ . رثكتستل كتوبنب مهلع ننمتال ( اهئلاثو ) :( ريصاف كبرلو ) لاق اذه و
 للك . تفصح ىإ نيم لح موق نم فعضت ال ىأ ننمت ال (اهعبارو ) كلام هب.رثكتست ًارجأ

 اهب ترمأ ىنلا ةعيراألا تاعاطلا هذه نم رثكتست نأ فءضت الف ريدقتلاو . ةفعضأ ىأ ريسلا هنه

 تفذؤ ديعأ نأ ىأ (دبعأى ورمأت هللاريغفأ) هلوق لئموه ؛ لاق اذه ىلإ بهذ نمو ءةيآلا هذه لبق
 الكا ..[اينأتلا لذه دمتي ده ز ( شكت نتعر ال ورزر دنا ديعت ةءارقز ف نحاول وززت ذو زن

 طعت ال ىأ ( ننمت الو ) هلرق ىنعم نأ نيرسفملا رك أ لوق وهو ( اهسماخو ) دها+ رارّتخا لولا

 كسمأ وأ :؛ طعأف ىأ ( كسمأ وأ ننءاف انؤاطع اذه ) لاق  هتيطعأ ىأ ذك أنالف تننم لاقي

 كلام طعت الو ىنءملاف « ةراعتسالا ليبس ىلع نملاب ةيطعلا تيمسف ٠ نم دّهف ىطعأ نم نأ هلضأو
 : تالاؤس ليوأتلا اذه ىلعو ؛ هنم رثك أ ذخأت نأ لجأل

 هيف ةمكحلا ( باوجلا) ؟ لمعلا اذه نم هعنم ىلاعت هللا نأ ىف ةمكحلا ام (/لوآلا لاؤسلا ال

 بلط نعىمن هنإف ءايثدلا باط لجاأل ال هللا لجل هاياطع نوكست نأ لجال (لواآلا ) هوجو نم

 ؛ ةزيزع هدنع ايندلا نوكست نأو دب ال ايندلا بلط نآل كلذو ( كيذيع ندمت الو ) هلوق ىف امادلا

 ريثكلا ذخأيل ايندلا نم ليلقلا هريغ ىطعأ نم نأ ( ىتاثلا ) ةلاسرلا ءادأل حلصي مل كلذك ناك نمو

 ءذدخألا ةءاندسجوبهنال ءةونلا بصنم قيليال كلذو . هل عرضتب وريغلا كلذل عضاوتي أو ديال

 نم مهف أرجأ مهأست مأ ) لاق اذهو . هنم ذوخأملا ريفنتو « هيلع تاقدصلا تهرح ببسلا اذُهَو
 . ( نولقثم مرغم

 ؟ ةمآلا لوانتي مأ « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب صت ىهنلا اذه 6 ىناثلا لاؤسلا ١)

 مالسلاو ةالصلا هيلع هك مردمعلا ىضتك:ال لالا ةئيرقو مودمعلا دقي ال ظفللا رهاظ ( بارجلا (



 ١6 ةيالا . - زجرلاو : ىلاعت هلوف

 - هلل ه2 هاوس ىرتوادم سام هاه

 ه2 كسل 0 اذ زجرلاو

 بلاغلا نأ (ىاتلاو) هرازإ ىف ةفعلاو هب وث ىف دجلا لاقي « ناسنإلا نع ةي انكي قا والان ا ناد لرش

 ( رهطف كبايثو ) هلوق نأ ةيآلا ليوأت ىف (ىناثلا هجولا ) هرهاظ رهطي هنإف  هنطاب رهط نم نأ
 لمح نم ليوأت ىلع اذهو « ةوبنلا لبق اهاع مدقي ناكىنلا رازوالاو ماثآلا نع زارتحالاب هل ىعأ
 ليوأت ىف ( تلاثلا هجولا ٍ ةيلهاجلا مايأ ىلع ( كرهظ ضقنأ ىذلا « كرزو كنء انمضوو ) ةلوأ
 نه)ىلاعت لاق «باّكلاب ءاسذلا نع ىنكي دقو ؛ نهرهطكءاسن : هانعم ىودنلا 0 لاق ةيآلا

 . اهايقامةيآلالاصتا نسال هجولا اذه ىلع نآل ءديعب ليوأتلا اذهو (ن متأو مكل سابا

 لتاكسم هيف( ران 31 3 هلوق

 هللا لاق باذعلا زجرلا : ىتتعلا لاق ( لوألا ) اهوجو زجرلا ىف اوركذ 4 ىلو آلا 00

 تدعو“ اياذعال بيس هنآل رجا ناطسغلا د" ىعم مث باذعلا ىأ (زج را ادع كانامكا !) ىلاعت

 لك نع زارتخالا بوجو ىلع ةلاد ةيآلا نوكست لوقلا اذه ىلعف . اضِيأ ىنعملا اذهل اتم , مانمآلا

 ىلإ ىدؤي ام لكىندي ( . جاف زجرلاو ) هلوق نأ ( امهدحأ ) نالامت>ا لوقلا اذه ىلع مث ء ىصاخملا
 هنأ ( ىناثلاو ) افوذ فاضملا نركيف باذعلا اذ ىأ راف رجزلا اذو ريدقتلاو  ءرجماف زجرلا

 نأ ( ىاثلا لوقلا ) هب لصتب و هرواجي ام مساب « ءىثنل همك 0132 كانعلا لإ ولن لإ

 مراكم ىف عماج مالك ( راف زجرلاو ) هلرةف «٠ سجرلا ىنعم وهو رذقتسملا حيبقال مسا زجرلا

 قكدرفملا- للود قالحأب قا الو ؛ حيبق ءىش لكو هفسلاو ءافجلا رجا هل ليق هناك قالخاللا

 نريبظتو قلخلا نيسحت لع ( رهظف كبانثو ) ةلرق رسف نم ليوأت لكاش اذهو «نِجَرلل َنِلمعتسلا
 حئابقلا و ْىداءملأ نع سفنلا

 الختم ناك هنأ الول لاق ؛ ةبآلا هذه ءاوبنالا ىلع ىصاعملا زرج نم جتحا 4( ةيناثلا ةلأسملا )

 كلذ ىلع ةموادملاب نما هّدم ,دارملا بارّلاو ( ,.اذ رجرلاو) هل وها|اينع ندد 4 د1 جم

 هذهرىلع انتيث دارملا لب ءاندهاف ةيادهلا ىلع ائسل انأ هانعم سيلف اندها لاق اذإ ملا نأ اي. نارجحلا
 . انهه ]ك1 ةيادملا

 رئاسس قو ةروسلا هذه ىف ءارلا مضب زجرلاو صفح ةياور ىف مداعأرق 4 ةثلاثل ةلأسملا ١

 لاق مث . مضلاب بوقعي أرقو رسكلاب ركب ىنأ ةياور ىف مداعو نوقابلا أرقو ؛ءارلا رسكب نآرقلا
 ] د نان وذ ةداع ءازلأ مضي زجرلا ليلخلا فاتك قو :تدحاو ىءملاو ناتعل اهتءاوتلا

 رس ىسكلا اهضراكيلو نيعللا ىثفأ ةديع وآله. 2 راسنا ناطشلا )00

 : لئاسم هيف ( رثكتست ننء الو ل ىلاعت هلوق
 نأ (اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيفو ءارلا عفرب رثكتست ةروبشملا ةءارقلا ( ىلوآلا ةلأسملا إل

 فكرك ب رث سهو



 رهطف كباشو : ىلاعت هلوؤ ١3

 راذنإلا نع ةهافسلا كلت ل ل ) رذنأف مق 0 نذل ل ا ( لقف ٠ هبأيثي ربدتو 0 همي

 لام .الا) 2 تاروذاقلاو تاساجتلاك ل: نع (رهطف كياشو) مهتم مقتنيال نأ نع (ربكف كبرو)

 ) 0 ( نالوق أنهف »2 هزا ىلع ريهطتلا ظفل لعجبو »2 ةتقيف> ىلع بايثلا ظفل قد نأ ) ىناثلا

 مهلايذأ نورحيو مهبايث نولوطي اوناك ب رعلا نآل كلذو ءرصقف ىأ ( ربطف ) هلوق نقثدارملا نأ

 هللا لك لواسرلا رف . ريكلاو ءالبخلل لعفي اغ] ليذلا ليوطت نالو٠؛ سجنتت مهمايث تناكف

 ةرهط» م أ كَ أ نوكت نأ ىعب هلا أ (روهطف كبا ور ) قا اغلا كار م ( كاذ نع ملسو هيلع

 نأ ) ثأاث || لامتءالا ( لدا 2 هدو ند 1 ا نزلت لب 2 ةمر 5 هر ع رك نأ نع

 كاك اع ىلع باع هلا ظفل لمح نأكلذو « هز ٍِ ىلعب أيما 1 5 هةدردح ىلع ريوطتلا ظفا قس

 كا ل الا هلع تاق ا سخلا كفر نوفل ل اوكف يردلا نال كلذ

 ( هسفن ىأ) هبأيث م ءاللا حمرلاب , تككدشف : ةرتنع لاق

 مرح 0 ىلع ميركلا سيل : لاق اذهلو

 ىلع اورك ذو ... زا#لا ىلع ريهطتلا ظفاو ء بابثلا ظفا لمحت برأ وهو ( عبارلا لاتحالا )

 يذلا 2 نع روطف كيلقو : نيرسفملا رثك أ لوق وهو ( لوألا ) ًاهوجو لاتحالا اذه

 نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو لمتحي اذهو : لافقلا لاق ٠ نس كقلخو لاق (رهطف كب ايثو) نسحلانعو

 راهظإ كلذ ناكو « هبايثب رثدتو هتيب ىلإ عجر يح وادج هلع كلذو قش نحاسلاب هرقل رامككأا

 مثراذنإ كرت ىلع م فاند كلعكدل ( فد 3 هل هل ليقف ؛ قاخلا ءوس هيضتقي ريص ةلفو عزج

 ل رهط ) هل ليقف ؛ مهقالخأب قاختلا نع رجز هنأ ( ىناثلاو ) كقلخ نسح لب

 0١ 2 كيلقو كسدن ربطف ( ار محرلا عطقو بذكلاو لوقتااو ءارتفالا ىف . مهتالخأ

 اب اهاصتا ةيفيك قف ءهجولا اذهب ةيآلا انرسف 0 مهلإ ةءاسإلاو م ماقتنالا ىلع مزعت

 (ردملا 1 اي ) لاَقف ء«ةروسلا كايف دلال ل تانإ ل اه نأ ( لوآلا ) نامجو املبق

 لط 4 نا ا يا ل كرات لق لق ٠ كباشلا نم راثدلا تاما دبل نو

 ًارثدتم هنوكب ردملا رسفي نأ .( ىناثلا,هجؤلا ) نيكرشم لا ءارتفا نم رجضلاو عرجلاو ركفتلا

 ءدقهلاو بضغلاو . ربصلاةلقو عرجلا نع هب ترثدتام رهط ةو.نلاب رثدتملا 54 اي” ليق هن اك ءةردنلاب

 ىلع رثدملا ل نأ ملعاو ( ريصاف كبرلو ) هلوقب كلذ حضوأ مث « راثدلا اذهب قيلي ال كلذ نإف
 « بياعملانم ءاقنلاب هرفصو اذإ « ليذلاقن بيجلا رهاط نالف لاقي « زئاج تافصلا .ضعبب فصخملا

 رعاشلا لاق « ةميمذلا قالخالاب افوصوم ناكاذإ تايثلا سند نالف لاقيو

 ارنا ىدترأ داب ره لذإ ر هاا دل ١ 2 ان وز بز الف

 اذهلف ؛ ناسنالل مزالملا ءىثلاك بوثلا نأ ( لوألا ) ناهجو ةيانكسلا هذه نسح ىف ببسلاو



 اذ رهطف كبايثو : ىلاعت هلوق

 ««» رهطف كباشو

 هذه تازن امل » هنأ ىور ربك أ هللا لوقي نأ وه : لتاقم لاق ( !مناثو) ناثوآلا ةديع هلو قيام
 « هيلإ ىحوأ هنأ تالعو « تحرفو ةحيدخ تربكف . ًاريبك ربك أ هللا : لاقو مقلي ىنلا ماق ةيآلا

 ةالصلا تناكاهو ثعبلال وأ ىف تلزن ةروسلا هذه ل.ق نإف « تاواضا1 ىف ريبكسلا هنم دازملا (ائلاثو)
 اف هير ريكي نأرمأف ؛ ةيعوطت تاولص مالسلاهيلع هلتناكهنأ دعبب ال انلق ؟ تقولاكلذ ىف ةبجاو
 (ربكف كبرو) كلذ دعب لبق ( رذنأفمق ) هل ليق امل هنأ دارملا نوكي نأ ىدنعلمتتحي ( اهعبارو )

 يعلو رخل ع

 لالخإلا كل زوي ال ؛ ةميظع تامههو ءةغلاب ةمكحل الإ راذنإلا اذم كرمأ ام هنأ لعاو

 رخآ هجو هيف ىدنع ( اهسءاخو ) ( رذنأف مق ) : هلوق ريرقت ىف ديك أتلاك ( كبرو ) هلوقف ءام

 ءاكرشلا نع هرر ريكي نأ اقف ؟ زدني اذاع: لاق لاس الئاماز اكف «راذنإلاباةرمأ املأ هنأ واهو
 ار نأ ) لحنلا ةروس ىف هلوق ريظنو « تاند-ىلاو ةادكفال ةماشمو دادنالاو دادضالاو

 ىلع ةمدقم هب-زنت ةفرعمو هللا ةفرعم ىلإ ةرعدلا نأ ىلع هيبنت اذهو ( نوقتتاف انأ الإ هلإ ال هنأ

 ' . تاوعدلا عاوتأ رئاس
 : ىلصوملا حتفلا وبأ لاق (اهدحأ) ًاهوجو هيف اورك ذ (ربكف) هلوق ىف ءافلا 6 ةيناثلا ةلأسملا)

 ةدئاز ءافلا ن)اهدنعف ارد | حو كة رخا ًاديز هريدقتو « ركشاف 2 « برضاف | لاقي

 كلذكو كبر ربكف مق : ىنعملاو . ةيئازجلا ىنعم ةدافإل ءافلا تاخد : جاجزلا لاق ( اهنانو )

 : ريدقتلاو « طرشأأ ىعم ةذافإل ءاقلا : فاشكللا بحاطا لام (1,لاثتو )ل. وآتلا اذه لع هدعلاام

 . هريبكت عدم الق ناكءىث ىأو
 . ( ررطن كبايثو ال ىلاعت هلوق

 ىلع ريهطتلاو بادثلا ظفل كرتي نأ ( اهدحأ ) هجوأ ةعبرأ ىلع عدي ةيآلا هذه ريسفت نأ معا

 نأ ( ثلاثلا ) هزام ىلع ريبطتلا ظفل لمحو « ه:ةيقح ىلع بايثاا ظفل كرتي نأ ( ىناثلاو ) هرهاظ
 ىلع ناظفللا لمح نأ ( عبارلاو ) هتةيقح ىلع ريهطتاا ظفل كرتيو ؛ هزا+ ىلع بايثلا فل لمح

 نأ وهف : هتقيقح ىلع ريهطتلا ظفلو ٠ بايثاا ظفل كرتي نأ وهو ( لوألا لامثحالا امأ ) زاجيا
 اذه ىلعو ءراذقالاو ساناآلا نم هبايث ريهطتب ىمأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هنم دارأا لوقت

 ةالصلا أَ مالعإلا هنم دوصقملا : ىعفاشلا لاق ( م ) تالامث>ا ثالث ةيالا ىف رهظي ريدقتلا

 ناك : لسأ نب ديز نب نمحرلا دبع لاق ( اهيناثاو ) ساجنآلا ىر» ةرهاط بايث ىف الإ زوجت ال
 تاساجنلا نع هبايث نوصي نأب ىلاعت هللا هرمأف , تاساجناا نع مهبايث نون وصي اوناكام نوك رشملا
 ىلإ عجرو هيلع قيشف ؛ ةاش ىلس ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع اوقلأ مهنأ ىور ( اهئلاثو )



 ةيآلا . رذنأف مق : ىلاعت هلوق ١6

 هل هل 6 000

 ١ ربكف كيرو ارناف مق

 تججتحا كنأ اومعز . ًائيش كلعمجم شيرق هذه ؟ سشدبعابأ اي كلام لاقو . لهج وبأ هيلع لخدف
 الا نال عع نإ ان د نات كان كلا هقكاع هيلا ل اهي ديلولا لاقف ؛ تاصو

 ىلع اوعمجأ مهنإ مث ءاهجوزو ةأرملا نيبو ء نيوخآلا نيبو ء هسنباو بالا نيب قرفي ىذلا وه

 : نودي 00 !او ةكمب اوخرصف اوجرخ مهنإ مث ءبقللا اذهب مالسلاو ةالصلا هيلع دم بيقات
 هللا لص هللا لوسر عمس املف , رحاس ادم نأ سانا ىف ةجضلا تءقوف « رحاسل ادع نإ اولاقف

 مق «رثذملا هيأ اي ) ىلاعت هللا ل ةنانزما ف1 يرسل واب لقا عجرو « هيلع دتشا كلذ ملسو هيلع

 مالسلا هيلع لب ربج هءاع « هيايثب ًارثدتم امان ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ( اهئلاثو ) ( رذنأف
 اذه لغتشاو « مونلاو بايثلاب رثدتلا كرتا هل لاق هناك ( ل مق « رثدملا أ اي ) لاقو , هظقيأو

 . هل هللا كيصن ىذلا بصنلا

 هوجو هيف لامتحالا اذه ىلعو  بايثلاب رثدتملا « رثدملا نم دارملا سيل هنأ © فاثلا لوقلا ١

 هتيزو ىوقتلا سابل هللا هسبلأ : مهلوق نم ةلاسرلاو ةوبنلا راثدب ًارثدتم هنوك دارملا نأ ( اهدحأ )

 ( رذناف مق ) ةوبنلا راثدب ( رثدملا اهيأ اي) دارملاف « اذك أب نالف سبلت لاقيو « ملعلا ءادرب

 ناك ءارح لبج ىف مالشسلاو ةالصلا هيلع هنأو ٠ هيف ىتذلاك نوكي بوثلاب رثدتملا نأ ( اهناثو)
 جرخاو صالا اذهب مق.« ءافتخالاو لولا راثدب رثدتملا اهمأ اي : ليق هن أكف ء سانلا نم قتلاك

 هلك كاك ذآ .لاتبتلا )يلا ةفرعم لإ ةوعدلاو ٠ قلخلا راذنإ تعا ول لون إلاقي هانا رم

 ةلماكلا ةمحرلاو « معركلا قلخلاو « ريظعلا ملعلا باوثأب رثدملا اهمأ ايي : هل ليق هنالكف « نيملاعلل ةمحر
 كر تدع «ذنأف مق

 ا ل و وم اناامغلا مسا ظفل ىلع ءىرق هنأ ةمركع نع 4 ةثلاثلا ةل أسما ١

 . لمزالا ىف هريظن قبس دقو « هب تيصعو مالا اذه

 مك 5 ( اذ لاو ) كءجضم نم مق ( اهدحأ ) نامجو )مق ( هلوق ىف 4 رذنأو م 5 ١ ىلاعت هلو#

 نإ هللا باذع نم كموق رذح (امهدحأ) ناهجو ( رذنأف ) هلوق فو. ميمصتو مزع مايق

 عاش أ وت) اناك هلو#ب لوآلا لوقلاب نولثاقلا جس جتحا ء رشبلل ًاريذا مق 0 : سابع نبا لاقو . أونمؤي

 «ثلاث لوق انههو ( سانلل ةفاكالإ كانلسرأ امو ) ىلاعت هلوَقب قاثلا لوقلا, نولئاقلا جتخاو

 كله ألن ةوزف.هنإفا# ةحرملا هذين أنا لاوعت ني ادق ةهنا1ك هرااقنالا لعفب ل ةطشانذازابا ةآر لهو

 . ًاديز رظان : لاقي نأ نيبو « ةرظانملا ةعنص ملعت
 :, نانا هيف ( ريكف كبرو ) ىلاعت هلوق

 كبز مظع :. ىلكلا لاق ( اهدحأ ) ًاهرجو ريبكتلا ريسفت ىف اورك ذ ( ىلو ألا ةلأسملا ١



 ١/6 رثدأ] ةروس

 «رثدملا ةروس

 6 لزنام لوأ اهنأ مهضعب دنعو « ةيكم تايآ تسو نوسمخ ل

 بهار هاسج ف, للادقب
 ا ل

 ١ محرلا نمحرلا هللا مس «4

 : لئاشم هف 4 رثدملا 54 5 0

 لاقي :ءفدتسيا وأ « مانيل هبايثب رثدتي ىذلا وهو «رثدتملا هلصأ : رثدملا ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 . امبجرخم براقتل لادلا ىف ءاتاا تمغدأ مث هب رثدتي امل مسا راثدلاو « هبوثب رثدت

 ةالصلا هيلع هنأ ىف اوفلتخاو « هيلي هللا لوسر وه رثدملا نأ ىلع اوعمجأ 4 ةيناثلا ةلأسملا إل
 اذه كرت نه مهنمو « هبوثب ًارثدتم ناكهنأ وهو هرهاظ ىلع هارجأ نم مهنف . ًارثدم ىمس مل مالسلاو

 نأ ( اهدحأ) هوجو ىلع هبوثب رثدت ببس ىأل هنأ ىف اوفات+اف لوألا هجولا ىلع امأ ٠ رهاظلا

 تنك ه لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هللا دبع نب راج ىور ؛ نآرقلا نم لزن ام لئاوأ نم اذه

 )0 اش 1 ملف ؟ىراش قيويعا لع كارطتق»و' لإ لوسر كنإ دمحاي تيدونف « ءار>- لج ىلع

 ة:ةجيدح لإ [دعجلو تفقع «ضرآألاو ءايملا نيب شرع لع ادعاق كلا تنرآرفإ: قف تراك

 « ( رثدملا امأ اي) هلوقب مالسلا هيلع ليريج لزنف « ًادراب ءام ىلع اويصو ؛ىنورثد قورثد تلقف

 ةريغملا نب ديلولاو نايفس وبأو بل وبأو لهج وبأ ممو ؛ هللا لوسر اوذآ نيذلا رفنلا نأ (اهناثو)
 نوعمتجم تزعلا دوذو نإ : !ولاقو اوعمتجا لئاو.نب(ضاعلاو:كلخ,نببةيمأو بعزك نت“ رضتلااو

  ناونع لوك دجا وفا قع باو بيجي انم دحاو لكف . دمح صأ نع اناناس جحلا مايأ ع

 هذه نوك ىلع ةيوجاألا فالتخاب نولدتسي برعلاف ؛ رعاش لوقي رخآو ٠ نهاك لوي رخآو
 : ديلولا لاقف « رعاش هنإ دحاو لاقف ءدحاو مساب دم ةيمسآ ىلد عمت اولاعتف « ةلطاب ةيوجألا

 رخآ لاقو « امهمالك هبشي ام ههالكو ء تلصلا ىنأ نب ةيمأ مالظو ٠ صرالا نب ديبع مالك تعمس

 ةيبانك-اهآدلز لا لاق «ىوج] تذكر واةزات :قدلصي ' ىلا اولاق ؟ نهاكلا نم وردا ولا لاق « ناك

 ديلولا لاف (!سانلا “فن اولاق ؟ نونجلا .نؤوكي نمو ديلولا لاقف:نونج هنإ,رخآ لاقف ءظق دمحم

 « ةريغملا نب ديلولا أبص سانلا لاقف « هتيب ىلإ فرصناو ديلولا ماق مث ء طق دحأ دمحمب فيخأ ام



 ةيآلااءاليخ دادس يلع 1/١

 هه: هد هود برتير' ل هده تلون نيرا د 854ه رو مه ---

 ارجا مظعاو م وه ّ كنع عودت ٠ ريد نم يكسفنالا عدي امو

 مل هارب مويا# ب زثب تعا ده 6 رت هر ودق م

 «تديوخار 0 5 اورفغتساو
 ص -

 ًاعفن اهرثك أو لاومآلا بيطأ نم اهجارخإ !وهو ء هجو نسحأ ىلع ةاكزلا ءادأ ديري ( اهناثو )
 00 |[ ل لكل ار ح11 لإ فرضا ور هللا هج و ءاغتبا و ةببلا ةائا سو ها رقفلل

 ! لفلان ناقش قليلا

 وه هللادنع هودجت ريخ نم 00 امو لاقف لاملا ءاطعإ ىف ةمكحلا ىلاعت نالف 2

 ناتلأ_.. هيفو ( ميحر روفغ نإ هللا اورفغتساو أرجأ مظعأو ًاريخ

 ىلإ هرخؤت ىذلا نم ًارجأ مظعأو أريخ هللا دنع هودجت : سابع نبا لاق ( ىلوألا ةلأسملا ١

 مكل ًاريخ وه نصل ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو : جاجزلا لاقو ؛ توملا دنع كتيصو

 سابع نبا هلاقام لوقلاو ءايندلا عاتم نم

 مظعأ 157 هلآ دنع 8 ردح منإف ريخ نم مسفنأل اومدقت امو : ةيآلا ىنعم 4( ةيناثلا ةلأسملا)

 عفرلاب ًارجأ مظعأو ريخ وه لامساا وبأ أرقو « ةغلابملاو ديك أتلل اريبخ وه لاق هنأ الإ : ارجأ

 مايق ف ةصاخ مكنم ةرداصلا تاريصقتلاو مب ونذل ( هللا اورفغتساو ) لاق مث « ربخلاو ءادتبالا ىلع

 روفغ هنأ ( امهدحأ ) نالوق روفغلا فو ؛ مه ( ميحر ) نينمؤأا بونذل ( روفغ هللا نإ ) لبللا

 هلوق ىلع لتاقم جتحا « بنذلا ىلع رصإ نمل روفغ هنأ ( ىناثلاو ) لتاقم لوق وهو « بونذلا عيمج

 لكءانثتسا حصي 9 لييلدب ؛ رصملاو بئاتلا لوانتي ( مبحر روفغ ) هلوق نأ (الوآلا) نيبجوب

 بجاوبئاتلا نارفغ نأ (ىناثلاو) لخدل هال ةالاساا ءانثتسالا محو هنع هدحو امهنم دحاو

 لكلا ىلع هلم بجوف حدملار يرق: ةيآلا نم ضرغلاو « بجاولا ءادأب حدملا لصح الو مصخلا دنع

 نياسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلابر هلل دمللاو , ملعأ ىلاعت 6-1 ماد ًاقيقحت

 ١ نيعمجأ ول او دع



 5 888[نس لسع ا دي لا 23-
 3 -ا(دحشم م ج مدع هام . أ اه رخو هننم نفاس ه2 طف ع

 قلو #و+ ضرألا ىف نوبرضي وحاكم يحوم + تم نوكيس نأ مع

 2ص 82ه كيه هع 3ك علو دمر

 ايا ةانوسبل كا عال 0 آ لويس ف نول 0ك يك لضف

 ادهم ودا اوضرفأو ةيكرتلا"ا فاعل ةيولطلا

 مث , كيلعر سيتام اولصف ىأ ؛ لكلا ىلع ءز رجا م با قاطأف . ةالصلا ءازجأ دخأ ةءاازقلا نآلل ةالصلا

 خسف لب تورخأ لاقو « ءاشعلاو برغملا الم ىف ىنعي : نسحلا لاق ( لوألا ) : نالوق اذره
 ( ىناثلا لوقلا ) سلا تاولصلاب ًاضيأ كلذ خيسن مث , هنم رسيت امب نك او دجهتلا كلذ بوجو
 نآرقلا ةسارذ هنم ضرغلاو اهنيعب نآرق || ةءارق ) نآرقلا نم رثتتا امرأ ٌوؤرفاف ( هلوق نميكارأل نأ

 ليقو..نيتناقلا نم بتك ةيآ ةئام أرق نم ليقو مةبآ ةئام أرقي لبق: نايسنلا نم .نمآلا لصجتل

 ىفو « جردلل ًاعفد ناكامن] دجبتلا طاقس] نآل , ةيفاكةريصقلا ةروسلالب لاق نم مهنمو ةيآ نيسمخ

 لاق هنأ سابع نبأ نع ىورام وهو رخآ ثحب انبهو . اهرابتعا نكمي الف جرح ةريثكلا ةءارقلا
 ىلع ًاضرف كلذ قبو ًاعوطت تراصو ليلا مايق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادصأ نع طقس
 . لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نورخآو ىضرم مكنم نوكيس نأ مع ىلاعت لاقف خسنلا اذه ىف ةمكحلا رك ذ ىلاعت هنإ مث

 هده رستام اًورقاذ هللا لبس: ىف نولئاقي نؤرخآو هللا لضف نم نوغتيي ضراآلا: ىف نويرضإ

 « ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو

 رذعتل ىنعملاو اذكو اذك ملع هنآل لاقف ؟ كلذ هللا خسن ل ليق هن اكةيآلا هذه ريدقت نأ ملعاو

 مهناف ىضرملا امأ « هللا ليبسس ىف نيدهاجلاو ةراجتلل ضرآألا ىف نيبراضتلاو ىضرملا ىلع ماسيقلا
 لامعالاب راهنا ىف نولغتسش» مهف نودهاجماو نورفاسملا امأو ٠ مهضرل دجهتلاب لاغتشالا مهنكت مال

 ىنلا قحىف ًادوجوم ناكام ببسلا اذهو « مبيلع ةقشملا بابسأ تلاوتلليللا ف وماني ملولف « ةقانثلا

 دجبنلا بوجو راص ام مرج الف (اليوط احبس راهنلا ىف كل نإ ) ىلاعت لاق م٠ ؛ لسو هيلع هللا ىلص

 لالحلا بسكلل نيرفاسملاو نيدهالانيب ىوس ىلاعت هنأ ةيآلا هذه فئاطل نمو . هقح ىف اخوسذم

 رعس عالق افتع راةائاصإ نيملامملا اائادمدنطرتنيانل ىلإ انش كاع بتل لولاوأ درالطاب قرت
 لاق مث للك رأتلا اكللذإو (هنم رسيتام اًؤرقاف) هلوق ىرغأةرم داغأ مث «ءادهشلا نمهللا دنع ناك هدوي

 كم نكي مل هنآل رطفلا ةاكز ليقو ةبجاولا ىأ ( ةاكزلا اونآو ) ةضورفملا ىنعي ( ةالصلا اوميقأو )

 . .ًافدطاةووثعلا ارخآ لعتجبةبجا َولارءاك زلابراهرملف] |نملاوةكلذر دعب !يجلآو ااتع ]وأ ةأكق
 تاقدصلا رئاس ديري هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةلالث هيف ( ًانسح ًاضرق هللا اوضرقأو )) ىلاعت هلوق



 آلا ردا ك١
 2 يده 2# 1 ملاعب ان ضاق عبق ع - 2 ل 682-222 سمس هع

 نيذلا نم د ةثلثاو ههصنو 0 آل 0 نم 1 0 ” َكنأ 3 كير نإ

 هرتورددع م

 ناءرقلا نمد

 ع -2

 نيذلا نه ةفئاطو هثلثو هفصنو لسيللا ىثاث نم ىفدأ موقت كنأ ملعي كبر نإ ١ ىلاعت هلرق

 ناتلأسم هيف 4 كك

 ىتدالا ريعتسا امبإو ءامهنم لقأ ( ليللا ثلث نم ىندأ ) هلوق نم دارملا « ىلوآلا ةلأسملا ١

 تدنمب اذإو « زاي>اآلا نم:امهنيب ام لق تند اذإ نيئيسقلا نيب ةفاسملا نآل ؛ لقأللا برقآلا وهو

 "كل

 فصنلاموقتو نيثلثلا نم لقأ موقت كنأىنءملاو « بصالاب هثلثو هفصن ءىرق (ةيناثلا ةلأسملا)
 هلوق ريسف: ىف انيب انك ٠ ثاثلاو فصنلاو نيئلثلا نم لقأ موقت ىأ رجلاب هالو هفصنو :ىرقو

 بجاولل اكرات ناك مالسلاو ةالصاا هيلع هنإ لاق, نأ اذه نم مزلي ال هنأ ( اليلق الإ ليللا مق )
 روك ذملا رادقملا اذه ليالا نه نوموشي كبا هحأ مهو ( كعم نيذلا نم ةفئاطو ( ىلاعت هلوقو

 الإ 030 اهنلاو ليلا ءازجأ ريداقع ملاعلا نأ ىنعي ( رامنااو لبألا ردقي هللاو ) ىلاعت هلوق

 هللا

 : ناتلأ سم هيف 4 هوصخت نأ نأ مع مع 0 ىلا عت هلوق

 منكم ال هنأ م ايا شل ار ديال ] يعفو 2 نأ قفل (« ىلوألا ةل أسما 0

 ريداقملا كلت ليصحت ًاضيأ مكنك< الو , ةقيقحلا ىلع راهنلاو لبللا ءازجأ نم دحاو لك رادقم ءاص>]

 ةفاخع ءاك ليالا ىلصي لجرلا ناك: لئاقم لاق . ةماتلا ةّقشملا عم الإ طايتحالاو نعطلا ليبس ىلع

 . هيلع ضرف ام مايق نم هب ىمأ ام بيصي ال نأ

 ىأ ( هوصخت نل ) لاق ىلاعت هنأب قاطي الام فيلكت ّ مهضعب جتحا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 تورد ال ما ال هتبودص دارالا كن هنع باي نأمل 4و « هل مىفاك دق ناك هنإ مث مث اهو#د ةءطت نل

 يل عنا ل متنم| اذإ نالف لإ زطلاانا ىطانام ل: لا لوك هلع

 ىلاعت هلوةك ردقالا مايقلا كرت ىف صيخرتاا نع ةرابع وه 4« مكيلع باتف ال ىلاعت هلوقو

 مفر م لمعلا: اذهب كرت ىف ع ةعمتلا عفر هنأ ىعملاو ( نهورشاب نآلاف نع افعو مكيلع بادو (

 .”كلباقلا نع ةعنلا

 ةءارقلا هذه نمدارملا نأ ( لوألا ) : نالوق هيفو ( نآرقلا نم رسيت ام اًورقاف ) ىلاعت هلرق



 1/6 ةيآلا . ةركذت هذه نإ : ىلاعت هلوق
 ك0:

 رو اخد. هلل لإ لكم عام تان كاش نتا

 باحسلا عم موجنلاب انقل  ًامرق هيلإ ءامساا عفرولف اطل اندقأو

 . هريكذت زاج كلذك ناكامو .٠ قيقح سيل ءامسلا ثينأت نأ ( اهلاثو )

 لردكم ىريخلا نمإلاب# نيعلاو : رعاشلا لاق

 :. ىتعالا :لاقو

 اهلايإ لقبأ ضرأ الو اهقدو تقدو ةنزهالف

 ليم الا نجشلا وأ قتلا ذارقلا بانك قاوكيفلاراظفنا تاذاذازسلا7 كرك( ابعناط وأ

 . عاضر تاذ ىأ ؛ عضرم ةارما رطوقكو « رعقنم لخن زاعأو

 ءارفلا لاق ( اهدحأ ) : هوجو نم ( باوجلا ) ؟ ( هب رطفنم ) ىنعم ام 4« فناثلا لاؤدلا ل

 اهنأ ىتدي ء هب رطفناف مودقلاب دوعلا ترطف كلوق ىف اهلثم هب ىف ءابلا نأ ( اهيناثو ) هيف رطفنم ىنعملا

 ةلقثم ءامسلا داري نأ زو ( اهثلاثو ) هب رطفني امب ءىثلا رطفني اك « هلوهو مويلا كلذ ةدشل رطفنت

 تاومسلا ىف تاقث ) هلوةك : امنه !متيشخو اهءلع ةعقاولا كالت مظعل اهراطفنا ىلإ ىدؤي الاَقثإ هب

 ١ ( ضرآلاو

 ىلإ ًادئاع نوكي نأ لمتحي ( هدعو ) هلوق ىف ريمضلا نأ ملعاف ( الوعفم هدعو ناك) هلوق امأ

 لوعفم مولا كلذ دعو ىنعملا نوكي نأف ( لوألا ) امأ , لعافلا ىلإ ًادئاع نوكي نأو.لوعفقملا
 فنرايضتقي هءلعو ىلاعت هللا ةمكح نال . عوقولا بجاو مويلا كلذ ىلإ فاضملا دعولا ىأ

 . بذكلا نع هزنم ىلاعت هنآل ةل<ال عقاو هللا دعو ىنعملا نوكي نأف ( ىاثلا ) امأو  هعاقيإ

 أدب ىلاعت هنأ لعاو٠ ًامولعم هنوكسل هيلإ ريمضلا دوعزسح هنكسلو ىلاعت هللا ركذ رحب مل نإو أنههو

 نيدلاب قاعتي ام ( امهددأ ) نامسق مهلاوحأ نأ مولعمو « ءادعسلا لاو-أ حرشب ةروسلا لوأ ىف
 ىلع ربصاو ) هلوةب كلذ نيبو قاخلا عم ةلماعملاب قاعي ام ( ىاثلاو ) كلذ مدقف ىلوءلل ةعاطلاو

 ىلاءآ هلوة وهو . لامجإلا لبس ىلع مثديدهتب أدردقف ءايقشألا امي مع ره مثرجتاو نولوي م

 ذخالا وهو ايادلا باذع هدعب ركذ مث ةرخآلا باذع عاونأ هدعب ركذ مث ( نيبذكملاو ىارذو )

 كلذ متخ مرج الف . ةيلكلاب نايباا مت اذه دنمف « ةمايقلا موي ةدش هدعب فصوم“ ؛ ايندلا ىف ليبولا

 : هلو مالكلا

 عاوأ ىلع ةلمتشم تاركذن تايآلا هذه ىأ 6 اليبس هبر ىلإ ذختا ءاش نف ةركذت هذه نإ ل

 ةعاطلاب لاغتشالا نع ةرابع ليبسلا ذاءخضاو ( اليبس هبر ىلإ ذنخضا ءاش نف ) داشرإلاو ةيادحلا
 5 ة.صعملا نع زارت>الاو

 «م.- رنا 4و



 ةيآلا . نردتت فيكف : ىلاعُت هلوق 1/8:

 ليوأت ىلع مترفكب بصتخي نأ (ثلاثلاو) اندلا ىف مترفك نإ ةءايقلا موي ىف ىوقتلاب كل فيكو

 ىنعمال هللأ ىوقت نال ءازجلاو ؛ ةمايقلا موب متد>ج نإ هرم و هللأ نوهت: فيكف 6 « متدحج

 . هياقع فروخ الإ اهل

 نادلولا لعحي ) هلوق ( لوآلا ) نيرمأ مويلا كلذ لوه نم رك ذ ىلاعت هنأ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ال
 لافطالا دايت بشي مون : ديدقلا, مولا ىف لاقي ةدشلا ىف لثم هنأ (لوالا) ناهَجَو ةفو ( ايش

 موده ةررتكا نذل. بيبشلا هيف 2 ل اسنإلا ىلع ح ات اذإ ناز>الا,مومهلانأ هيف لصاللاو

 ءافطناو ةيزيرغلا ةرارحلا ءافطنأ بجو» راصقنالا كلذو ؛ بلقلا ل>ادىلإ حورلا راصقنا بجو:

 ءاليتسا بجوي كلذو . جضنلا ةمات ريغ ةيئاذغلا ءازجألا ءاقب بجوي ء اهفعضو ةيزيرغلا ةرا_لا

 ةرثك مزاول نم بيشلالوص>زأ اوأر املف ء رعشلا ضاضبا بجوي كلذو . طالخاألا ىلع مغلبلا

 نادلاولالع< ) مويلا كلذ لوه نأ دار لا سيلو « ةنم لاو ةدشأا نع ةيانك بيشاا اولعج ؛ ل

 نوكي نأ زوي (ىناثلا) ةمايقلا موي زئاج ريغ نايبصاا ىلإ فوخلاو ملآلالاصيإ نآل , ةقبةح ( بيش
 ل ل "0 لافطالانأو ؛ لوطلاب مويلا كلذ فصو دارملا

 00( اش نيدوقلا الع مظو : ىرءملا لوق نعي ؟ ءايدالا ضعب

 ( لوآألا ) ةوجو نم تلقف ؟ ىرعملا تيب لع نآرقلا ىف ىذلا هيبشتلا اذه لضفي, فيك لاقو

 |0025 يع روث الث ناذإولا  ىريتص اك بلل نإ فقلا نم نيدوفلا دلما نأ
 « كاتشلا سب نيالا نيب ف أ ورع نأ ريغ نم , ةخويشلا نس لإ هيا وهطلا نيم نم ميلقتت مويلا

 هانعم بيشلا نم نيدوفلا ءالتما نأ ( اهنناثو ) ةدشلاب مويلا فصو ىف ةميظعلا ةغلابملا وه اذهو

 اأو «ةغلابم هيف سيل اذهف ةيقاب نوك:بابشاا ةوق نأ عم ةلعل رعشاا ضيبي دقو ؛ رعشلا ضاضيبا

 كلذو « هجولا ةوارط مدعو ةفاحنلاو فعضلا ىف ع ش نادلولا ةروري-ص ىلع لدن امنإف ةيآلا

 سأرلا ىناج نآآل ةغلابم هيف سيل « بيشلا نم نيدوفلا ءالتما نأ (اهثلاثو) مويلا كلذ ةدش ىف ةباهن

 ادعو و « نيعدصأ| ال وأ ثدحت اع] بتشلا نأف ١ بسلا, اذه و «ةيمعلملا ةريثكلاتابوطرلل 9-7
 كرش داش م ةعلاملا اع] هعلاع سل نيدرفلا ف نقلا لوطخ + سارلا تناوج نام ف

 ملعأ هللاو « ةيآلا ىف روك ذم ره كندببلا ءازجأ عيمج ىلع لب سأرلا ءازجأ عيمج ىلع

 ةدشااب مويلل فصو اذهو ( هب رطفنم ءامسلا ) هلوق ةمايقلا موي لاوهأ نم « ىناثلا عونلا ل

 اذإ) هلوق هريظنو « قئالخلا نم اهريغي كنظاف ,'هْنف رطقنت اهتوقو ابمظع لع ءامملا نأو : اضيأ
 5 ن0 هيو ( ترطفنا الا

 ةديبع وبأ ىور (اهلوأ ) : هرجو نم ( باوجلا ) ؟ ةرطفنم لقي « لوآلا لاؤسلا

 ,فقسلا زا اهزا نال ةرطفنم لقي ملو ( رطفنم ءامسلا ) لاق ا « العلا نب ورمع ىنأ نع

 ريك ذتلا "هوجو "انهم هو "رك ذو كنت ءاهسلا'ءاارقلا لاق ('اهناثكو ) تيّبلا “ام 5

 . الاخ ءارحصلا لحي |نكلو ايش" نيدوفلا الم حجو ": ةياورلا () <



 نع ةيالا . نوقتت فيكف : ىلاعت هلوق

 ملا عم 1 راش وم < هد ع 21 6 سل اقم ام ن2 2

 نا ءايبلا <« »/١17 ايش يش َناَدلولا لعجب امو ا نإ نوقتت فيكف

 - را اخ روح م

 «1/ ال وعفم هدعو ناك هب

 1 رتشالا عقو ىتم هنأ ريرقتب ًاقويسمناك هنإ لاقي نأو دب ال مزجلا اذهف . كحلا ىف ةيوستلاب
 منوك ملي ال ىتلا ءايشآلاب قرفلا لامتحا درجم نإو ٠ اا مزجلا بجو رهاظلا
 . اذه الإ ةجح سايقلا انلوةل ىنعم الف , ةيوستلا كلل ىف ًاحداق نوكيال مكحال ةبسانم

 رئاس نود نييعتلا ىلع نوعرفذو ىسوم ةصق عضوملا اذه ىف ركذ مل ( ثلاثلا لاؤدلا ١)

 هب اوفختساو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ًاد#ث اوردزا ةكم لهأ نال ( باوجلا )؟ مالا والطقلا

 كبرن لأ ) هلوق وهو « مهنيب امف دلوو هابر هنآزل وف ىردزأ "نعرف 15 مهف دلو هنال

 1 ( أديلو ائيف

 ( لوآلا ) نيمجو نم ( باوجلا ) ؟ مهبلع أدهاش لوسرلا نوك ىنعم ام ( عبارلا لاؤلا )ل

 ًايبمو ءايندلا ىف قحلل ًائيبم هنوك دارملا ( ىناثلا ) مهبيذ كنتو متر فكي ةمايقاا موي مهيلع دهاش هنأ
 الف « ةنيب اهنأب تفصو كلذلو . قحلا نيبي هتداهشب دهاشلا نآل « رفكلا نم هيلع مام نالطبل
 ىلاعت هللا نآل ءديعب اذهو « قحلا نيب هنإ ثيح نم كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع فصوب نأ عنتمي

 نيكو 11 سانا لع :اددبع اوزكلا اراجح الار دعما لعاظس للا مك المج كلذكو ) لاق
 ةرخآلا ىف ةداهشلا ىلع هلمحنآلو , ليقتسملا ىف مهيلع ًادهاش نركب هنأ : ًاديهش مكيلع لوسرلا
 . ىلوأ ةقيقحلاو ؛ زاجي نايبلا ىلع هلمحو ؛ ةقيقح

 ليقتثلا 3 ليبولا ) 00 ( نابجو هيف ) باوجلا ( 5 ليبولا ىعم م 4 سءاخلا لاؤسلا 0

 رطدلا ليق اذه نمو ؛ هوركملا ةياغ ىلإ هب ىضفأ ىأ « هيلع الابو اذه راص : مهلوق هنمو ؛ ظيلغلا

 ءامو « أرمتسي ال ىذلا لولا : ديز وبأ لاق ( ىناثلا ) ةمخضلا اصعلا : ليبولاو : لباو : ميظعلا
 لوقنف اذه تفرع اذإ ؛هوركم ىلإ هتبفاع تدأ اذإ ؛ لب وتسم الكو .ىرم ريغ ناكاذإ ميخو لدبو
 . ةداتقو لتاقمو ىلكلا هلاق ٠ قرغلا ىنمي ( البو ًاذخأ هانذخأ ) هلوق

 مرفك نإ نوقتت فيكف) ىلاعت لاَقف ؛ 2 ةرم ةمامقلاب مهفب وخ ىلإ داع ىلاءت هنإ مث

 : لئاسم هيفو 4 ال وعفم هدعو نأك هب رطقنم ءامسلا ا ناكلألا لعب ًاموب

 لعجب اما نوقتت فيكف 0 ذعاجا مدقت ةيآلا ىف : ىد>اولا لاق (ى وألا ةل ةلأ ساارإ

 . مترفك نإ ًابيش نادلولا
 لوعفم هنأ (لوآلا ) ًاهوجو ( ًاموي) هلوق ف فاشكلا بحاص ركذ 4 ةيناثلا ةلأسالا إل

 ىأ « ًافرظ نوكي نأ (فاثلاو) رفكلا ىلع متيقب نإ هلوهو ةمايقلا موي مكسفنأ نوقتت فيكف ىأ ؛ هب



 ةيآلا . الوسر مكيلإ انلسرأ انإ : ىلاعت هلوق ١0

 7 ر نوعرفىلإ لَسرا 5 62 ادهاش او د! انوا
 ٠52 اخ دو دعو 7 هرم مضيق م هذ

 0 0 أدخل هاندخاو لوسرلا نوعف ىصعف

 « هب ىرب ءىشأا وأ «بارغلا رثن بيثكلا : ثيللا لاق ( قاثلاو ) لوعفم ىنعمب ليعف هن أك هعمج اذإ
 0 هناك « قاقد هبارت نآل : ًايثك بيثكلا ىعسو . ًاباثكسنا بثكتي بثكنا مزاللا لعفلاو

 لاريه هو لقينا قارن لاقي! !لايسأ دق:الئاق ىلأ ع اليهمآلاهل وق هتالاغازلا نضر لخ هلغمو لتتم

 (نؤدمو نيدمو.. لويكمو ليكم كاوق لدم يداي لزفز لك إم اان ةمقوزملم ىأ

 كيكابللا ؟لتنلال راولا كلون ةةدكا الث اضيأ ياوؤلاو رو عكلليه ةففاضلا تهب كذحت دانلا نأ اكلذو

 اهفسنيو لابجلا ءازجأ بيكرت قرف . ىلاعآ هنإ لوقنف . اذه تفرع اذإو ؛ جاجزلاو ءارفلا هركذ

 موبو ( لاق ام ىلع اك رح ىلاعت هنإ مث مش بيثكلاك ريصت كلذدنعف ء« شوفنملا رف اكابلا ع وأ 2

 نإف ء اليهم ريصت كلذ دنعف (لابجلا تريسو) لاقو ( با>سلا سم رب ىهو ) لاقو ( لابجلا ريسن

 كلهه ًادحاو ًاييثك ريصتف عمتي اهرسأب اهنال انلق ؟ ةليهم ًانايثك لابجلا تناكو لقي مل ل لبق

 :ايندلالاوهأب كلذ دعب مهفوخ ةمايقلا لا وهأب (ةمعنلالوأ) نيبذكملا فوخ ا! ىلاعت هنأ ملعاو

 نوءرف ىصعف « الوسر نوءوف ىلإ اناسرأ م مكيلع ًادهاشال وسر كيلإ انلسرأ نإ ىلاعتلاقف
 , ليبولا ذخالاب مهديدهت دوصقملاو كم لهآل باطخلا نأ ملعاو 4 اليو ًاذخأ ةمافعأف ةلؤذيلا

 : ثاللااونن اهو

 الوتر نوعرف ىلإ اناسرأريدقتلا ( باوجلا ) ؟ فرع 00 1 م «لوآلا لاؤسلا )

 قانا جافا هزل كلو متيصعف الوسر ًاضيأ مكيلإ ان نر اة بقوورأ 0 د ) انكشف وا علو

 الي 8 مكذخأ 5

 معن (باوجلاو) ؟ ةجح سايقلا نأ تابثإ ىف ةيآلا هذ كسعلا نكي له ( فاثلا لاؤسلا ١

 هذه ىف سايقلا نأ به . نإف ١ ىرخالا لع نيتروصلا ىد>إ انفو مظتني اكفإ مالكا نال

 اذهىلع تاسارقلا رئاس سايق ىلإ جاتح ذئنيحو ٠ ةجح روصلا رئاس ىف هنإ مناق لف , ةجح ةروصلا

 نسارةلاْلانانلابقلا رئاتن تيثال نلف اع ازيرا! [نسالقل ابلة قال اداب ا نذككيف !ئاغفلا
 دهع هنأ الول ::لوقن نأ وه كسلا هجو لن“ متركذ ىلا ن وانا مزل الإ و « ةروصلا هذه ىلع

 دارا النالإ او مكحلا ىف امبك ارتشا بحي انظ كلا طانم ىف ناكرتشي نيذالا نيئيشلا نأ مدنع

 لوق, نأ لئاقل نإف انبه مئاق حوجرملا قرفلا لامتحا نآلل كلذو ؛ ةروصلا هذه ىف مالكلا اذه

 ةيصوصخلا كلو . ةروصلا كللت ىف نايصعلا ةلاح ةيصوصخب ليبولا ذخالا اوبجوتسا امنإ مهلعل

 مزج لامتءالا اذه مايق عمم ىلاعت هنإ مش انهه ليبولا لحال لوصح مزلب الف ؛ أنهه ةدوج وم ريغ



 ١8١ ةبآلا . الا .اهحجو لاكنأ انيدلا نإ < لاقت هل وق

 م26 لس اد

 .ط ١6د 5 بادو ةم 32 8 5 اكسل حجو لاكن ائنيدل نإ

 رت هومدم

 »١5« اليبم ابنك لابجلا تناكو لبا ضرالا ع

 (/ملأ اباذعو ةصغاذ امانطو فجلز حل اكل انا نإ لاقف هللا دنع مهباذع ةيفيك ركذ مث
 (الاكتأ ) هلوق ( اقترارر هدرا رطل كو لاننا مهمعنت داضيام ةرخآلا ىف انيدل نإ ىأ

 ليقمثلا ديقلا لكتلا : فاضشكلا بحاص لاقو « ديقلا لكنلا : ىدحاولا لاق « لكنو لكن اهدحاو

 ةصخلا ( ةصغاذ ًاماعطو ) هلوق ( اهئلاثو ) ريسفتلا ىلإ هب ةجاح الو ( امحجو ) هلوق (اهناثو )
 نم الإ ماعط مهل سيل ) ىلاعت لاق اك عيرضلاو موقزلا ره ماعطلا كلذو « ناسنإلا هب صيام

 ( املأ ًابانعو ) هلوق ( اهعبارو ) جرخم الو لخدي قلحلاب ذخأي جسوعلاك كوش هنإ اولاق ( عيرض
 , ةيناحورلا ةبوقعلا ىلع ةعبرآلا بتارملا هذه لمح نكمي هنأ لعاو « باذعلا عاونأ رئاس هنم دارملاو
 ايندلا ىف اهنإف « ةيندبلا تاذللاو ةينامسجلا تاقلعتلا ديق ىف سفنلا ءاقب نع ةرابع ىبف لاكنألا امأ

 ةنلطو انه عيبسككلا تالا[ نأ عم « نينحلا دتشي ندبلا دعبف  ةبغرلاو ةبحما كلت ةكلم تبسننأ ارا

 كلت نم دلوتي مث .ءافصلاو حورلا ماع ىكإ صلختلا نم هل ةعناملا دويقلاو لاكن اآالاك كلت تراصف

 لوصولا نم اهنكم مدعو ةيندبلا لا رحالا ىلإ اهلس ةدش نإف . ةيناحور نارين « ةيناحورلا دويقلا

 قرت هنإف هدحي ال هنإ مث ه0 نابتيعالا ف هنيغردتعت ا نك[ ةينافناعو ةديدش ةفرح بجوي « اهلإ

 هلوة نم دارملا وه كاذف « قارفلا مأو نامرهلا ةصغ عرجتي هن] مث مث م حلا وه كاذف « هيلع هلق

 كلس 5 رخالاو هللا رون لحب ن 1 ايو قب لاو> اللا هذه بيسب ن1 2 (|ةصخبأا ًاماعطو )

 اذه نأ ىلع لدي ( ًاباذعو ) هلوق ىف ريكذتلاو ( ولأ ًاباذعو ) هلوق نم دارملا وه كلذو : نيسدقملا

 قي طق نام وهب ىيتابذلا هذع دا ,اززالوقأ ال نأ ملعاو «لك أو مد.#ت امم دشأ باذعلا

 عنتمبالو «ةيناحورلاةعبرألا بتارملا لوصحو ؛ ةينامسجلا ةعبراألا بتارملا لوص> ديفت اهنإ لوقأ
 ةلئاكوؤلا ءبتارللا قر ةينااكزر ةفيقخةينا كلل نتاوملا لإ ةيكيزلاب عظفللا ناك تان اميل

 .. انوش ان راغتس ا ذاع

 ضراألا فجرت موي ل ىلاعت لاقف كلذ نوكي ىتم هنأ ربخأ ؛ باذعلا فصو لل ىلاعت هنإ مث
 لئاسم هيفو ( اليبم ًاييثك لابجلا تناكو « لابجلاو

 لكتن ىأ « ايحجو الاكنأ انيدل نإ لوقب بوصنم موي : جاجزلا لاق 4« ىلوآلا ةلأسملا ١)

 . ضرالا فجرت موي مهذعذو نيرفاكلاب

 ليملا ل 2 ةعطقلا بيثكلاو « ةديدشلا ةءرعزلاو ةلزازلا ةفجرلا 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هبوشلا اميشكإ عم هنأ ( اهدحأ) : نالوق قاقتشالا ةيفيك ىفو « نايثكلا هعمجو ةبدود< عمت



 ةيالا . نولوقي د ىلع ريصاو : ىلاعت هلوق ١/٠

 سا د ل 2ةدهر هام هرامرثهدهمل ا هيأ قة ةهس

 َنييذكملاو ىنرذو ٠٠.١ المج ارجت مرح أو َنولوقي ام لع ري

 هو

 هس مرثودن الاس سو دي

 1 البق مهلهمو ة ةمعنلا و

 قلل وكل هل الاكأ ةقوعم كاك الباب ةنافزب ميظع ماقم انبهو «هيلإ كرومأ لكض وفت نأو

 هلإ ال ةقيقح لاعريغ هناف , هيلإ رومآلا لك ضوفيال نم نأ ىلع اذه لد هيلإ رومألا لك ضيوفت

 هتاذل بجاولا ىلإ هتني ملام هناف . ثدحتو نكمي لكو « ثدحو نكم هاوساملك نأ هريرقتو ؛ وه الإ

 دارملا وه اذهو هيلإ ةيهتنم , هيلإ ةدنتسم تانكمملاعيمج ناك أدحاو هتاذل بجاولا ناكأملو , بحب مل

 . رابظإلاو رصنلا نم كدعو امب اليفك ىأ ( اليكو ) مهضعب لاقو ( اليكو هذختاف ) هلوق نم
 لك يدا لعل كانا للا ( المج ارم ماو نولوةي ام ىلع ريصاو ل ىلاسعت هلوق

 نسحأ كرمأ حالصإب موقأ كل اليكو تنك امل ىتنإف ىلإ مثرمأ ضوفو ( نولوةيام ىلع ريصاف)
 « هللا عم مهتلءاعم ةيفيك نيرمأ ىف ةروصح دابعلا تامبم نأ ملعاو ء كفن رومأحالصاب ك.أيق نم

 قاعتي ام ةروسلا هذه لوأ ىف ىلاعت ركذ الف «ىناثلا نم متأ لوآلاو . قلخلا عم مهتلماعم ةيفيكو

 ىف بايلا اذه نم هيلإ جاتحي ام لك عمج هناحس وهو « ىناشثلا مسقلاب قاعتي امب هعبتأ لوآلا ىسقلاب

 دب الف مهطلاخ نإف مهنع أنا وأ سانلل ًاطلاخ نوكي نأ امإ ناسنإلا نآل كلذو ؛ نيتملكلا نيتاه

 ىف عقيف دي ل ةحارلاو ريخلا ىف مهنم عمطي ناكنإ هناف ٠ مهئاحإو مهئاذيإ ىلع ةرباصملا نم هل
 كرت نإ امأف : ريثكللا ربصلا نم هل دب الف قاخلا عم ةطلاخم دارأ نم نأ تبثف «ناز>آلاو مومغلا

 ليمجارجحلاو « نيرمآألا نيذه د>أ نم ناسنإ لكل دبال هنأ تيثف ؛ ليما رجحلا وه كاذف ةطلاخلا

 هريظنو . ةأفاكملا كرتو ءاضغإلاو ةرادملا عم لاعفألا ىف مهفلاخيو هاوهو هبلقب مهناحجم تأ
 نورسفملا لاق ( انرك ذ نع ىلوت نمع ضرعأف « نيلهاجلا نع ضرعأو « مبظعو مهنع ضرعأف.)
 ذخالا وه كلذ لب نورخأ لاقو ؛ لاتةلاب سالاب تخسن مث لاتقلا ةيآ لبق تلزن امن ةيآلا هذه

 ٠ حصأ اذهو هلثم ىف خسنلا دري الف لوبقلا ىلإ ىعدأ نوكي اهيف هللا نذإب

 . ( اليلق مبلبهو ةمعنلا ىلوأ نيبذكملاو ىنرذو ) ىلاعت هلوق

 «لاكلاو ماقلا ليبس مهلا كلذ ةيافك ىلع ًارداق هريغ تاكو مهمب ناسنإ مها اذإ هنأ لعا
 نمو ىنرذف ) هلوةك وهو . رخآ ءىث ىلإ كاذب ىامتها عم ةجاحال ىأ كاذو انأ قرذ هل لاق

 كمعنو كب معنأ لاقي د مضلاب و ماعنإلا رسكلاب ا حتفلاب (ةمعنلا لوأ) هلوقو (بذكي
 (اههدحأ) 0 هيف (اليلقمباههو) هفرتو معنت لأ اوناكو شيرق ديدانص مثو كن ع رسأ ى أ ائيع

 نإف « ردب موي ىلإ ةقابلا ةليلقلا ةدملا كلت لياَقلا نم دارملا (ىناشثلاو) ايندلا ةايحلا ليلقلا نم دارملا

 . مويلا كلذ ىف مهكلهأ هللا



 ١ ةيآلا لكما و قتلا بو :نناسزتالل
 هللاب الإ قيلت ال ةبحللاو , ةبحلا لوصح دعب الإ لصحيال هيلإ لّحتلا نأ لعا ( ىلوألا ةلأسملا ١

 نم "5 ةناذل تن وخلل جلا ناداه كالا امأ ؟ لكلا اهز ) لاكأز نإ هغأ تنم 0 كلذو ءىلاعَت

 ًاذاف « لسلستلا مزا الإو ٠ رخآ ءىثث لجأل ًابوبحم ناكاإ ءىث لكن وكي نأ عنتمب هنأ مولسعملا

 ناك ىذلا ًانالف نأ دقَتعا نم نإف « هتاذل 0 ع لاكلاو , ةناذل اب وبغ ن ركياك لإ هل هل ندد

 , ىنأ مأ ءاش هبحأو هيلإ هعبط لام سانلا أس ىلع نم ليز معبأ رسوم نيمع زو كح ع

 56 ىأمأ , ام ةحأ شانلا رباس ةعاث ىلع ةدئاز ةعاجشب لس 2 متسر ف دفعا نق.

 ناك هتبح هبلقف لص ل نف « هتاذإ بوبحملاعت هللاف « ىلاعت هلل لاكلا لاكو هتاذإ ب ربحت لاكلانأ
 بورحلاذ ىلاعت هللا وه قلطملا داوجلاو بوح داوجلا نأ وهف ليمكدتلا امأو . هلاكب هملع مدعل كلذ

 هل قلطملا لامكاا نآل « ىلاعت هللا ىلإ الإ لصح نأ نكمب ال قلطملا لتبتلاو  ىلاعت هللا وه قلطملا
 هياإ لصاحلا لتبتلا نأ معاو « هيلإ الإ قلطملا لتبتلا نوكي ال لأ بح ول( ةنه ناطملا زي كلار

 ىف ناسنإلان آل ؛ هتاذ ىف الماك هن وك ببسب هيلإ لصاخلالتبتلا ىلع مدقم ليك 6 هت

 ىف مث « ناءء>إلاو ليمكتلل أدبم هنوك ببسب ىلاعت هللا ىلإ هلتبت نوكيف ةصحلا ًابلاط نوكي ريسلا أدبم
 قل نركب يلاق دلل ذل فو رعملا, انلاط ريصل هلأ نم اين 5 ةصخلا يلط نع قرت ليشلا رح

 لوأ ىه ىتلا ىلو ألا ةلاحلا ىلإ ةراشإ ( برغملاو قرشا ابر ) هلوقف الماك هنو بيسب ةلاحلا هذه

 ىهتنمو نياتبتملا تاجرد ىهتنم ىهىنلا ةيناثلا ةلاخلا ىلإ ةراشإ (وهالإهلإال)هلوقو نيلتبتملا تاجرد
 وهو« رخآ ماقم نيتلالا نيتاه ءارو مش « قم رس ةملك لك تحن هل نم ناح.سف : نيقيدصلا مادقأ

 قحلا دارأ نإف « هيلإ ةيلكلاب مالا ضوفيو « نيبلا نم رايتخالا عفري نأ وهو ء ضيوفتتا ماقم
 هب كأن قحلا دارم هنإ ثدح نم لب « وه هنإ ثيح نم ال لتبتلاب ىضر اليتم هلع نأ هن

 انههو « قحلا دارم هنإ ثيح نم لب « ليتبتلا مدع هنإ ثيح نم ال لتبتلا مدعب ىضر لتبتلا مدع

 0 ىف ملقلا هب ىرج ام اذهف . ةلاخلا هذه ىلإ ةراشإ ( اليكو هذختاف ) هلوقو ؛ تاجردلا رخآ

 ةر# نم ضرآلا ىف ام نأ ولو ) اياقب ةيآلا هذه رارسأ نمو ءايابخ اياوزلا فو« ةيآالا هذه ىف
 . ( هللا تاك تدفن ام رحأ ة م هدعب نم هددمب رحبلاو مالفأ

 ىلع ( امهدحأ ) : ناهجو هيفو « عفرلا ( امهادح] ) ناةءارق هيف ( بر ) 4 ةيناثلاةلأسملا ))
 ( رانلا كلذ نه رمل ) هلوقك كون أافتسأ وبدت نو 1 قرشملا بر وه ربدقتلاو حدملا

 , ىه ىتأا ةلبجا هريخو « ءادتبالاب هعفرت نأ ( ىناثلاو ) ليلق عاتم مهملقت ى أ( ليلق عاتم ) هلوقو
 (لوالا) : نا,مجو اهفو ضفخلا ( ةيناثلا ةءارقلا )و « لصفنملا ريمضلا هيلإ د ناعلاو ء وه الإ هلإ ال

 نلعف آل هللا : كلوقك مسقلا فرح راب مسقلا ىلع : سابع نبا لاق (ىاثلاو) كبر نم ءدبلا ىلع

 قراشملا بر سابع نا أرقو ؛ديز الإ رادلا ىف دأ ال هللاو لوقت ايوه الإ هلإ ال ( هباوجو )
 . براغملاو

 : اليكو هذختت نأ كمزل ره الإ هلإ ال هنأ تبث امل هنأ ىنعملاف ( اليكو هذختاف ) هلوق امأ
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 ىتح سفنلا نع ةكرذملا لاو> آلا نم 2يل ةينسانم.(١) الو. رج ىلإ ءْرَج نم لقول رظن لقت

 لوةع قوف اهنال ةنطابلا ىهو ؛ رهاظ لك روبظ أدبم امال ةرهاظلا ىبف ؛ ةسياّملا ليدس ىلع فرعت
 هلوق امأو « هرون لاككب اهنع قتخاو هرورظ ةددشل لوقعلا نع بجتحا نمناخ.ف « تاقولخملا لك

 ل هيفف ) اليتبت هيلإ لتبتو ) ىلاعت

 ةعالا ىف لتبتلا لصأو ؛ صالخإلاب لتبتلا اورسف نيرسفملا عيمج نأ معا 4 ىلوآلا ةلأملا ١
 . امحاص لاه نم ةعطقنم ةلتب ةقدصو ؛ ةدابعلاىفىلاعت هللا ىلإ تعطقنا اهنال لوتيلام رم ليقو ؛ عطقلا

 . مهف اهل ةيغرال « لاجرلا نم ضرقنت ةأرعا لكلوتبلاو ؛ ءىثلانع ءىثلا زيي ليتبتلا ثيللا لاقو

 ىلع لكقأو .ىث لك كرت اذإ دباعلل لاقي ءارقلا لاق [تارابع نيرسفملل نأ ملعاف كلذ تفرع اذإ

 ايدلا ضفر لّبتلا لسأ نب ديز لاقو ؛ هتعاطو هللا ىمأ ىلإ ءىث لك نع عطقنا ىأ لتبت دق ةدابعلا

 هلوق نآل نوي رهاظلا ءاله هلاق ١ قوف ةيآلا ىتعم نأ ملعاو ؛ هللا دنع ام سا-غلاو اهيف ام لك عم

 لتبتلا لب « ىلاعت هللاىلإ لتبتم ريغ ةرخآلا بلطب لوغشملاف هيلإ هاوسام لك نع عطقنا ىأ (لتبت و)

 ةفرعم ىلإ لّيتم هللا ةةرعمل بلاطلاو . هللا ىلإ ال ةدا.ءلا ىلإ لّبتم هللا ةدايعب لوغشملاو ةرخآلا ىلإ

 هقيراط كا ماجا ماد م5 وا اال كللطلااو أ: ةدايعلا وتلا ةذانكلا 7011نف : هنا لإ الهتنإ

 ةيدورعلارث1نمو « نافرعلا ىلإ لتتم وهف نافرعلل نافرعلا رثآنمو « هللا ريغ ىلإ لتبتم ووف ةيدورعلا

 ماقم اذهو ؛ لوصولا ةل ضاخ دّمف ء فورهءلللب نافرءالال نافرعلا رثآو دوبعملا لب ةيدوبعللال

 رو انتا نار غلا لإ تلال كل دار أ قتاو لاخلا ! هنع يخي لاو لاقل“ ةخ بمال

 تيمعوى وهلا تسحاو ةهييسب نديلا ض رم اذإديدشلا قشعلادنءالإ الاثم اذهل ناسنالادجالو

 قرفلا رهظي كانهف . ةياكلاب قوشعملاىوس امع سفنلا تعطقناو ةيلكلاب ضارغالا تلازو نانيعلا

 . قوشعملا ةير ىلإ لتبتلا نيبو قوشعملا ىلإ لتبتلا نيب
 01 ا و هل[ كلكدتا 15 لاف وأ ذلكم ةيلإ لدشو : لاق نأ بجأ ولام ةيناثلا ةلأسملا)

 وهف لدتبتلا امأف . لتبتلا وه امت] تاذلاب دوصقملا نأ ىهو ةقيقدلا ةرابعلا هذه رادخاو امهرك ذي مل

 هكا لطفل“ نارك" هللا ريع لعمل نال هقلا لإ داستما نركي لاف رهاب ل ختشملا و كرست
 : ضياع مهنيدهل انيف اودهاج نيذلاو) ىلاعت لاقاك لّتبَتلا لصح ىت> ليتبتلا ن ,مالوأ ديال هنأ الإ

 0 كلر كالا ركل رك دو تا ذل اد رصعلاهن ابا راعشز ل وأ املا

 بر ل ىلاعت لاف هيف ببسلا ركذ مة مث الوأ رك ذلاب هرمأ امل ىلاعت هنأ معاو

 : لئاسم هيفو 6 دلك ر هداف ره لإ هلإ الان علاف فردا

 ”انلاك صر هرج الرق راش نا



 1/1 ةيالا . اليوط انني راهنلا ف كل نإ : ىلاعت هلوق

 0 التبت هنلإ لبو كبر ممأر ١ 0 ع ل راملا ىف ذك نإ

 سفن هلعج ةنأ العدل. نآرقلا ظفال ًاريسفت كلذ رك ذ امإ هنأ ىلع كلذ لمح نأ بحي لو رة

 لك نأ انزوجلو « نآرقلا ظافلأ نع دامتعالا عفتر ال ىج نبا هلاق ام ىلإ انبهذ ول ذإ « نآرقلا

 ًأطخأ امبرو , داقتعالا كلذ ىف باصأ امبر مث , ىنعملا كلذل ًاقياظم هآر ظفاب ىنءملا نع ربع دحأ
 . هانرك ذ ام ىلع كلذ لمح هنأ تبثف ؛ نآرقلا ىف نعطلا ىلإ ري اذهو

 : ناتل أسم هيفو ( اليوط احبس راهنلا ف كل نإ ل ىلاعت هلوق

 هيديب هبلقتل ًاكاس حاسلا مس اذهلو بحجب امف القت ىأ احبس دربملا لاق « ىلوآلا ةلأسملا إب
 غرفتت الف كتامه ىف ًاباقتو ًافرصت راهلا ف كل نإ (لوآلا) ناهجو ىنعملا ةيفيكىف مث ؛ هيلجرو

 كتاف نإ ىأ جاجزلا لاق ( ىناثلا ) ليللا ىف ةالصلاب كت ]أ كيلا اندهلفزب للاب الازدتنا هم
 ٠ هيلإ هفرضاف هغارف راهنلا ىف كلف ةحارلاو مونلا نم ءىث ليللا نم

 ١) قوف نم ةطقنملا ءاخلاب ًاخبس ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ٠ فوصلا خبس نم ةراعتسا وهو .

 هئازجأ رشنو هشقن وهو ٠ ببسب همومه فلتو . لغاوشلا ببسب غرفتي راهلا ىف باقلا نإف

 صخ مل هنأ ىف بيسلا رك ذ مث , ليللا مايقب الوأ هلوسر ىمأ ىلاعت هنأ ملعاو . ةفلتلا تايجوملا

 وه ام ليللا مايق دنع اهب رومأملا لامعاآلا فرشأ نأ نيب مث  راهنلا نود كلذب ليللا .

 سمأ ىلاعت هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهو 4 اليتبت هيلإ لّتبتو كبر مسا رك ذاو ل ىلاعت هلوق

 3 كبر مبا رك ذاو ) لاق امنإ هنأ معاف ر رك نلا امأ « لّيتلا ىناثلاو ء رك ذلا امهدحأ : نيئيشب

 رك.ذ نمره لروأ ىف ديال هلال ( ةفحو اع رضت ةكلسفن [نر كير رك دآور) يزرخأ ارق لطو

 1007 ) انهه هلوقب دارملا ىه ىل آلا ةجردلاف ٠ ىمسملا قدو مالا لوزب مث ةدم ناسلألاب ل

 امإو ( كفن. ف كبر رك ذاو ) ىرخالا ةروسلا ىف هلوقب دارملا ىه ةيناثلا ةبترملاو ( كبر مس

 هني عاونأ نع ةرابع هتيبوبرو « هتيب وبر ةعلرطم ماقم ىف تنك اذإ . برلارك ذب الغتشم 0

 نوكت الف هئاعنو هنال ! ةعلاطمب بلقلا لوذش» نوكمت ماقملا اذه ىف تمد اف . كيلإ هناسحإو كل

 اوركذا ) هلوقب ةراشإلا هيلإو . هتيهإ رك ذب الغتشءريصنف ىرثلا دادزي ذءنيحو « هببلقلا و رمدسم

 ةراسسإا ةيغالا نآل , ةيشلاو ةبيحلا ماقم ىف ناسنإلا نوكي ماقملا اذه ىفو ( 1 ءابآ مكر ذك هللا

 لالجلا تاماقم ىف ًاددرتم ماقملا اذه ىف فري دبعلا لازب الو . ةيدمصلاو ولعلاو ةزعلاو ةيراهقلا ىلإ

 . اه- رش نع تارابعلا تلك ىنلا . ةيدحألا ةيوملا ماقم ىلإ اهنم لّقتني نأ ىلإ سيدقتلاو هيزنتلاو

 سيل هنآل فقي مث «قحلا دحاولا ىلإ ءاهتالا كانهو « اسهلإ ءاتنالا نع تاراشإلا ترصاقتو
 ىح ةكرم ةيولا نوكت )١( الو , ةفص 2 ةفص نملاقتنالا له ىدح . تافصلا ىف ريظن كانه

 لصأالل ةياعر كلذ ىلإ .تبنأو اهتقذش ةدئاز ىل رهظي ايف نأو ( نوكت تأ الو ) .لصآلا ف )١1(

 علا رخل معو
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 اهنالليللا ةئشان اهاممو « ساوحلا ا 9 كنشتا يللا لظوف حت مكت !تالرف ةناروار وللي ظل زا و

 مو «راهنلا ىف ةلوغشدو 0( نم ةلغاشلا ساوملا 0 لسيللا ىف الإ ثدحتال

 ةراافتكر كانشاكم]ولازارىنأ هزاقلز ر تاالمأت 3 ل اكبفأ ةارات اينو ةيشانللا اشكل كاهن ركن

 تناكاملف « ةبيحي لاوحأ تاليخت وأ ؛ هنم فوخلا وأ سدقلا ملاعب جاوتبالا نه ةيناسفن تالاعفنا

 اهفصي مل مرجال ةثداح ةئشان رومأ اهنأ الإ ٠ عماج اهعمجي ال ةريث هك انانحأ ةثشانلاب و وهاللا كالت

 نيالا اعماو الا

 انالف تأطاولاقي ردصم وهو « ةقفاومو ةنءالمو « ةأطاوم ىأ 4 ادطو دشأ هل ىلاعتهلوقامأ

 ةئشانلا انرسف نإف ءاوةفاويل ىأ ( هللا مرح ام ةدع اوءطاويل) هنمو «ةأطوو ةأطاوم . اذك ىلع
 ةئشاناا سفنلاب اهانرسفنإو « صالخإلاو عوشخلا نمدرب ا ةقفاومدشأ اهأ ىنءملاناكتاعاسلاب

 عومشخلا نم داريام ىنعملا ناكل يللا مايقب اهانرسف نإ و « ناسللاو بلقلا نيب ةأطاوملا ةدش ىنعملا ناك

 تافشاك.ا لوصح ىلإ تادهاجلا كالت ءاضفإ نأ ىنءملا نكت رك ذ ام اهانرسف نإو ؛ صالخإلاو

 . قئالخلا ةيؤر عاطقنال ةينالعلاو رسلا نيب ةقفاوم دشأ نسحلا نعو « راهنلا ىف هنم دشأ ليالا ىف

 ءارفلا لاق ( لوألا ) ناهجو هيفو رسكلاو حتفلاب ( انطو دشأ ) ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ىلع ظاغأو لقثأ (ىناثااو ) شاعبلل هيف نوباةّتب و سانلا هيف برطضي راهلا نآل , مدق تايث دشأ

 ملماعم مهيلع لقث اذإ معاظلس ةأطو م 9 ىلع تدتشا كلوق نم وهو « راهنلا ةالك نم ىلصملا

 ردق ىلع لوللا مايق 5 قاناإو ءانأ ه دن هللأ مهل ءاف « رضم ىلع كت أطو ها مهللاد ثيدحلا ىفو ؛ هعم

 ةراتخ ارو رابقشأ لأ ءاهذ اقع تافاسلا لضفأ» مالسلاو ةالصا'هيلع هلوق هريظنو ءابلقثو ة أطولا:ةدش

 اسنإ لاق هنأاكف ؛ ةيآلا ءذه رك ذ ليللا مايقب هرمأ امل ىلاعت هناأل لاق ؛ ىلوألا ةءارقلا ةديبع وبأ

 تافشاكملا ىلإ ةليللا نطاولا ًاضيأو «٠ لكأ هيف ناسالاو بلقلا:ةةقناوم نآل لءالا ةالصي كترمأ
 : مت ةناحورلا

 ناتلأسم هيف ( اليق موقأو ل ىلاعت هلوق
 لييللا نآل : ةبيتق نبا لاق . ًاظفل نسحأ : سابع نبا لاق ( اليلق موقأ) ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 لئاخ هءهفتو هعمست نود نواب الو «لوقلا صلخيو تاكرحلا هيف عطقنتو تاوصألا هيف أدت

 . البق موقأو : ىه ام ةزمح ابأ اي هل ليقف « البق بوصأو . سنأ أرق ( ةيناثلا ةلأسملا إ)
 «ىاعملانوربتعي اوناك مولا نأ ىلع لدي اذهو « ىنج نبا لاق , دحاو أرهأو بوصأو سنأ لاف

 اوساخغ ) أرقي ناك: ىونغلا راوس ابأ نأ ىور ام هريظنو . ظافلألا ىلإ اوتفتاي مل اهودجو اذإف

 انأ ,دحاو اوساجو اوساخ : لاقف ء اوساج وه اسمنإ هل ليقف , ةمجعملا ريغ ءاحلاب ( رايدلا لالخ
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 ةنكملا عقوم عقو هنأ ملعتو ؛ هديجتست تنك اذإ نزو هل لوق اذهو « نيزر مالك اذه لوقت اك

 « مرارسأ كتبي هنإ ثيح نم « نيقفانملا ىلع ليقث هنإ ٠ ىسرافلا ىلع وبأ لاق ( اهعباسو ) نايبلاو
 « لوزي الو هناكم ىف قبب نأ هتأش نم ليقثلا نأ (امنءاثو) مهاوقأو مهنايدأ لطبي هنإ ثيخ نءو
 هل انإو رك ذلا انلزن نمت انإ ) لاق أ« رهدلا هجو ىلع . نآرقلا ءاقب نع ةانك ليقثلا لس+

 . ةيلكلاب هيناعمو هدئارف كاردإب ىف ال دحاولا لقعلا نأ ىنعمب ؛ ليقث هنأ (اهعساتو) : (نوظفاحل
 ةغللا لهأ اذكو . هماكحأ نع ثحبلا ىلع ولبقأ ءاهقفلاو : هتالوةمم راح ىف اوصاغ نوملكمم لاف

 نأ انيلعف «نومدقتملا الإ لصو ام دّئاوف هنم زوفي رخأت» لكلازبال مث ؛ىفاعملا بابرأو رحنلاو
 ؛ هلمح نع قلخلا رجعي ىذلا ليقثلا ل- اك راصف ؛ هلمح لالقتسالا ىلع ىوةي ال دعاولا ناسنإلا

 نيب قرفلاو ؛« خوسنملاو خسانلاو  هباشتملاو مكحما ىلع المتشم هنوكل ؛ ليقث هنأ (اهرشاعو )

 ايلف . ةيمكحلاو ةيلقعلا مولعلا عيم< نوطيحلا ؛ نوذتنارلا .ادلعلا الإ هيلع ردقيال اسم ماسقألا هذه

 . قالا رثك أ ىلع ةليقث هب ةطاحإلا تناك مرج ال كلذك ناك

 لكف ؛ ثادحإلا ءاشنإلاو « ةئشان : ىهف أقن أشنتتأشن لاقي «ليللا ةئشاننإ) ىلاعت هلرق

 :نالوق ةئشانلاف ل وقنف اذه تف رعاذإ . ةئشان ثنّوءللو « .ىشان رك ذلللاقي هنإف [.ىثثان وهف] ثدحام

 تاعاس ىف ثدحت ىتلا روماألا نع ةرابع اهنأ ( ىناثلاو )' ليللا تاعاس نع ةرابع اهنأ ( امهدحأ )
 كدحن اهنإف ةقاعتملا ةيلاتتملا هؤازجأو هتاعاسل يللا ةئشان ةديبع وبأ لاقف ءلوآألا لوقلا امأ + لبللا
 هلك ليللا لاق ن مهنف . اوفلتخا لوقلا اذهب نولئاقلامث  ةئشان دعب ةئشان ىوف . ىرخأ دعب ةدحاو

 هلك لشتلا اقف“ ناللا"ةعمات قع الا كاوا نساك ىلا فال أس ناف# ( ةكيبس وأنآ لعارارأ كنا
 ديعس لوق وهو « ءاشعلا ىلإ برغملا نيبام ليللا ةئشان : هنع هللا ىضر نيدياعلا نيز لاقو . ةئمشان

 : لبللا داوس ءىدتبي اهنم ىنلا ةعاسلا ىه ليللا ةئشان نآل اولاق . ناسكلااو كاحضلاو ريبج نا

 (اهدحأ) ًاهوجو لوقلا اذهىلع اوركذو « ليللا ف ثدحت رومأب ةئكانلا ريسفت وه (قاثلا لوقلا)
 نه ؛ عفترتو ضونت ىأ ةدابعاا ىلإ اهعجضم نم أشنت ىتلا ليللاب ةئشانلا سفنلا ىه ليللا ةئشان اولاق
 نبا لاق ٠ مونلا دعب ليللا مايق نع ةرابع « لبللا ةئشان ( اهناثو ) تعفترا اذإ ةباحسلا تأشن
 هجو ) هيف ىدنعو  ليللا ةّئشان هنمو ؛ ةأشناا كلتف تق مث ةمون ليللا ل وأنس عمخاوإ ىنأ رعاآلا

 عضوم ىف ملظملا تيبلا ىف ملظملا ليلا ىف رك ذلاو ةدابعلا ىلع لبقأ اذإ ناسنإلا نأ وهو ( ثلاث

 ةيناحورلا رطاوخلا ىلع بلقاا لبي ذئنيْخ . ةتبلا تاسوسلا نم ءىشد ةلوغشم هساود> ريصت ال

 ةلوغتكم' نسفتلا ريضتف «: تاسونتلاب :ةلؤذشم "نكست ساوخلا"نإف راهنلا:امأ وأةةةيخلإلا راكفالاو
 ةيناحورلا تادراولا كلت لوللا ةّشان نم دارملاف « ةيناحورلا لاوحألا غرفتت الف «تاس وحاب
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 ىف لمأتلا نم رطاخلا نكمتي ىتح نآرقلا ليترتب هرمأ لبللا ةالصب هرمأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 ديرو هنا دل نإ هت اكتب كس مها هذال لوصولا دنعف « اهةئاقدو تايالا كلت ق'اقح

 هللا ةفرعم روب بلقلا رينتسي ذتيحو « فوذخلاو ءاجرلا لصحت ديءولاو دعولا ىلإ لوصولا

 ةيحلإلا رومآلا رك ذب جتبت سفنلا نآل «' ىناءملا ىلع فوقولا مدع ىلع لدي ةءارقلا ف عارسإلاو

 دوصقملا نأ رهظف ؛ ةعرسب هيلع رم مل ايش بحسأ نمو ؛ هرك ذ بحأ ءىثب جهنبا نمو « ةيناحورلا
 . ةفرعملا لاكو « بلقلا روض>- وه امبإ ليترتلا نم

 وهو ( اهدحأ ) ًاهوجو ليقثلا ريسفت ىف اوركذ 4 اليقث الرق كيلع قلنس انإ ) ىلاعت هلوق
 ؛ هرطخ مظعو سفن ءىث لكو ؛ هرطخ ةلالجو هردق مظع اليقث هنوك نم دارملا نأ ىدسنع راتخلا

 مالك ىنعي ( اليقث الوق ) ءاطع ةياور ىف سابع نبا ١ وق ىنعم اذهو « لفاثو لبقثو لقث وهف

 انآل « لبللا ةالصب كترمأ امنإ : لاق هن اكف « ليللا ةالصب هرمأ امل ىلاعت هنأ مظنلا هجوو « امظع

 الو « ميظعلا لوقلا كلذل ةدعتسم كسفن ةروريص ىف ىعست نأو دب الف . ايظع الوق كيلع قلنس

 ىلاعت هللا ةدامعب لغتشا اذإ ءاءلظلا ةليللا ىف ناسنإلا نإف ٠ ليللا ةالصب الإ دادعتسالا كلذ لصح

 ,.ةيسحلا لغاوشلا نم ءىث كاسته نكي ملو « هيدي نيب عرضتلاو « هيلع ءانثلاو  هزكذ ىلع لبقأو
 « ماتلا درجتلل تأيهتو « انهف هللا لالج قارشإل كلانه سفنلا تدعتسا ةينامسجلا قئاوعلاو
 سفنلا ةروريص ىف رثأ لبللا ةالصا ناك ايلف: ةيرشبلا ةفاطلا بس مظعالا فاشكنالاو

 ؛ اليقث الوق كيلع قانس انآل « ليللا ةالصب كترمأ اف] ىنإ : لاق مرجال « ىنعملا اذهل ةدعتسم

 فب رانإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقام ىنءملا اذه مام و : ىنعملا كلذ لوبقل ةدعتسم كسفن ريصف

 رماوألا نم هيفامونآرقلا « ليقثلال وهلا, دارملا اولاة(اهناثو) « ال اوضرعتفالأ تاحفن َ رهد مايأ

 هسفنب اهلمحتي هنآل ء ةصاخ هللال وسر ىلعو : ةماعنيفاكملا ىلع ةليقث ةقاش فيلاك:ىه ىتلاىهاونلاو
 ىف ام مازلإ الإ فيلكتال ىنعءال هنإف « هب لمعلا لقت ىلإ عجار هلةث نأ هل_صاحو ؛ هتمأ ىلإ اهغلبيو

 ىلإ ةراشإ وهو « ةمايقلا موي نازبملا ىف ليقث هللاطبا ليلا وعم ( اهثلاثو ) ةقشمو ةفاك هلعف

 لسقثي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ دارملا (اهعبارو ) هب لمعلا ىف باوثلا ةرثكو . هعفانم ةرثك
 تعّضاو تلا, اًيلع ل ةثفاةمتقان ؟ ف كوهنوأ ةللغأا لون _سبؤلا | ذأ [قوار 1 ةيلإ ا ئشيولاأ كوتا دنع

 «ههجو دبرتو هيلع لقث ىحولا هيلع لزن اذإ ناك : سابع نبا نعو « كرحتت نأ عطتسا ملف ءامنارج

 نإو « هنع مصفيف ؛ دربلا ديدششلا مويلا ىف ؛ ىحولا هيلع لزني هتيأر » اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 « فاسفسلاب الو فيفخلاب سيل ىأ ءاليقث الوق : ءارفلا لاق (اهسءاخو ) « ًاقرع ضفريل هنيبج

 « هعفن و هنامبو هتك ىف نيتم لوق هنأ هانعم : جاجزلا لاق (امسداسو ) ىلاعتو كرابت انبر مالك هنآ



 6 التر نا رد لتدو

 ة وأ ىنملاو (هفصن) لاق مث ليللا ىثلث مق هانعم ( الياق الإ ليلا رق ) هلوق اذاف ؛ ثلثلا وه ( اليلق

 5 ىأر «فدحدتو 4 تكف اغأ أذ 5 اذ سلاج 34 نيريس نبا 2 يدك لت !اج لوقت 7 هفصنت

 ائلثلا ن وكي انه ىلعف ؛ هيلع دز وأ فصنلا نم صقنا وأ فصنلا مق وأ نيثلثلا مق : ةيألا ريدقتف

 نوكي هيلع ليال وأ ,'كلثلا وه تجتااولا ؟ناوكتتف . !ناضقناأ ىصقأ ك هللا نوكيؤ ا ةذانولا [ضأ

 2« بجا ولا كرت دق ملسو هيلع هللا ىلص ى نوكأ مك«زلي لفنأ دا اذه ىلعف ليق نإف « ًابودنم

 هندلثاو هفلصنا أرق نف«(تقلث وا ةظصنو» للا قاعي ملم ىفدأ موقت كنأ ملعي كبر نإ ) لاق ىلاعت هنآل

 ناكاذإف ؛ ثاثلا نم لتأو ٠ فصنلا نم لقأو « نيثاثلا نه لقأ موقت كنأ ىنعملا ناك ضفخلاب

 امبرف « دامتجالاب ثلثلا نوردسقي اوناك مهنإ اناق . بجاولل اكرات .مالسلا هيلع ناكلبجا يعبأ

 ديدحتب مولغملا ليللا ثلث نم قوأ كلذ 00 اليلق ًائيش هنم اوصقنو داهتجالا كلذ ىف اوأطخأ

 هلو تركب نأ منفاخ ز املأ : (موصخن ان ل نأ مع (١ مهل ىلاعت لاق كلذلو « هللا دنع ءاز رجالا

 ليلق ءىشلا فصن نأ ( لوالا ) نيهجول زاج ريسفتلا - و (اليلق ) هلوقل ًاريسفت ( هفصن )

 فيلكتلا كلذ ةدهع نع هبحاص جرخي ملأ فصنلا وه ناكاذإ بجاولا نأ (ىناثلاو) هلك ىلإ ةبسنلاب

 .هنم لنأ كلذ دعب ىاباا نوكتيف , ًائيشو:ًافصن ,ةقيقلا ىف زيصيف هيل غيلق:ءىث ةدائؤت الب نيقلب
 فصن مق : لصاحلا نوكيف . هفصن الإ ليللا مق هانعم ( اليلق الإ ليللا مق ) لوقنف اذه تبث اذإو

 مث « عبرلا قبي ىتح هفصن فصنلا اذه نم صتنا وأ ىنعي ( اليلق هنم صقنا وأ ) لاق مث ليلا

 ذتنيحو « هعابرأ ةثالث عومجلا ريصي ىتح هفصن فصنلا اذه ىلع دز وأ ىنعي ( هيلع دز وأ ) لاق

 نأ نيبو « ليلل اعبر موق.نأ نيبو « فصنلا مامت موقينأ نيب هريخرلاعت هنأىلإ ةيآلا لصاح عجرب
 دئازلاو  عبرلا مايق وه هنم دبال ىذلا بجاولا نوكي ريدقتلا اذه ىلعو ٠ هعابرأ ةثالث موقي

 , ةيلكلاب مترك ذ ىذلا لاكشإلا لوزي ليوأتلا اذه ىلعو « لفاونلاو تابودنملا نم نوكي هيلع

 ةالصلا هيلع هنأ ىلع لدي ( هتلثو هفصنو لبللا ثلث نم ىندأ موقت كنأ معي كبر نإ ) هلوق نآل
 مزلي ملطقف عبرلا وه ناكا1 بجاولا ناآل « هثلث الو . هفصن الو  لاللا ىثلث مهي ل مالسلاو

 . معأ هللا «فروك, تملا للا زك سلا لاف هك نع ]ولا نوس> 1م هلت ثلا مايق كرت نم ٠

 نييبتلاو « ًانييبت هنيب ٠ اليترت نآرقلا لتر ؛ جاجزلا لاق 6 اليترت نآرقلا لئرو ل ىلاعت هلوق
 لاق , عارشإلا نم اهقح ىفوبو ٠: فورحلا عيمج نيبتي نأب مت متي امإ « نآرقلا ف لجعي نأب مت ردن

 ليترتلا سيلا :لاقاإ» ةةييثكتلابأ نسسل .قارتفا» اًياَنعلاِر نب /ناكالذ) لت ن روع منرةياوسزلسأ د د 1

 تذسحأو هيف تاهت اذإ  اليترت مالكلا تلترو « ديضنتلا نسح « لتر رغثو « ءىثلا قيسنت
 .1ىلواقلل طه كال اعدت او) .ةةيدلم لا باي َْف ديك ا (اليثرت) ىلاعت هلوقو « هفيلأت
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 هيلع 5 وأ (عو اليلق كيم صقنا وأ ههصن 22د اللملق الإ

 ليللا موقي ناكف ليللا نم ق مو للص ب ىرديال لجرلا ناكف ( هيلع دز وأ اليلق هزم صقنا وأ
 هللا خسذف  مهقرسو مهمادقأ تمرو ىتح كلذ مهيلع قشو بجاولا ردقلا ظفحال نأ ةفاخم هلك
 نبا لاق مث « مالسإلا ردص ىف كلذو ( هنم رسيتام اوأ قاف ) ةروسلا هذه رخآ ىف هلوقب كلذ ىلاعت

 نكاطما تاغ نإ ضخ تلال اه للف قاتقم هخبنا نيو ةباإلا اذه لزوأ قي ةاكو جماع

 نيبو لوقلا اذهنيبقرفلاو ٠ سذا تاولصلاب ًاضيأ ردقلا اذه خسن مث , ةنيدملاب ناكهخسنو ةكب

 خسن مث ( نآرقلا نم رسيتام اوأرقاف ) هلوقب دجمنلا بوجو خسن لوقلا اذه ىف نأ لوألا لوقلا

 لاقو ؛ ءادتبا ساا تاولصلا باحيإب دجهنااباي] خسن لوألا لولا ىفو ؛ تاولصلا باحيإب اذه
 هب دجهتف ليالا نمو ) هلوق (اهطوأ ) هوجو هيلع ليلدلاو « طق أبجاو ناكام دجهتلا : ءاملعلا ضعب

 بوجو ةدايز ىنءملا نأب هنع سابع نا باجأو ٠ ضرفال هل ةلفان دجهتلا نأ نيبف ( كل ةلفان

 دوروو ( هوءبئاو) هلوقا « هتمأ ىلع بجول لوسرلا ىلع ًابجاو ناكول دجبنلا نأ ( اهيناثو ) كيلع
 وأ هفصن ) لاق ىلاعت هنأب بوجولا مدع ىلع مهضعب لدتسا ( اهتلاثو ) لصآلا فالخ ىلع خسنلا

 اهو اجا و :نزكيإل كلدكك ناكاطإ ابلكملا« ل أررقأل] كلذ ئضؤففا مملح دز وأ هليل هلم ىصقلا
 كاذف ةرثكلاو ةلقلاب هريدقت امأف ليللا مايق كيلع تبجوأ لوي نأ لقعلا ىف دعببال هنأل فيعض
 اولاقو ( ليللا مق ) هلوقب كسلا نع اوباجأ بوجولا مدعب نيلئاقلا نإ مث ٠ كيأر ىلإ ضوفم

 بالف « بالا ديفت ةزاثو بدلا درفت ةرات ىلاعت هللا ساوأ انيأر اناآل ؛ تدنلا ديفن مالا ازهاظ

 بناج حيجرت الإ كاذ امو «زاجلاو كارتشالل ًاعفد نيتروصلا نيب كرتدشملا ردقال ةديفم املعج نم
 ىضتقع ناحجرلا لصح ايلف « لصالا ىضتقم تباث هناف كرتلازاوج !مأو , كرتلا بناج ىلع لدفلا

 . ملعأ هللاو بودنملا وه كلذ ناكلصاألا ىضتقمب كرنلا زاوج لصحو الا

 ىنج نب حتفلا ونأ لاق ؛ ميملا مضب هريغو ميملا حتفب ليللا رق لامسلا وبأ أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نضرغلا لصتحا دقف كرحت تاكرالا ىأف « نيتك اننلا ءاقدلا نما بزهلا :ةكرخلا: هذهانم لضرغلا

 ىلعف رسك نم لاق مث بوثلا عبو ماللاو يملا عفرب قحلا لقو « ليللا مق : مهنع برطق ىكحو

 . حتفلا ةفخ ىلإ لام دقف حتف نمو عبتأ مض نءو بابلا لصأ

 ٠غ 4 هيلع دز وأ . اليلق هنم صقنا وأ هفصن اليلق الإ 0 ىلاعت هلوق

 نأ (لوآلا ) ناصخلم ناهجو هيف ىدنعو ةيآلا هذه ريسفت ىف اورثك أ دق سانلا نأ معا

 كنأ ملعي كبر نإ ) ةروسلا هذه رخآ ىف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو « ثاثلا ( اليلق الإ ) هلوقب دارملا

 , ناثلثلا ةبجاولا ريداقملا رثكأ نأ ىلع تاد ةيآآلا هذبف ( هثلثو هفصنو ليلا ثلث نم ىندأ موقت
 الإ ليللا مق) هلوق ىف دارملا وكي نأ بجو كلذك ناكاذإو « زّئاج ثاثاإ مون نأ ىلع لدي اذبف



 لمدملابةدؤس ١/١

 « مالسلاهيلع لمزملا ةروس])

 ( ةيكم ةيآ نورشع ىهو )ل

 مسلح امو :

 ل هدتده رث راسا ودم عاهغ2

 ليلا مق 1١ لمز | أ أ

 ١ ميحرلا نحرلا هللا مسب (

 : ناتلأسم هيف 6 لمزالا اهبأ اي 9

 ءاتلاب لمزتملا هلصأو « مالسلا هيلع ىنلا لمزملاب دارملا نأ ىلع اوعمجأ 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 اوفلتخاو « رثدتملا ىف رثدملا هوو « ىازلا ىف ءاتلا رغدأف ٠ اهب ففات ىأ ٠ هبايثب لمزت ىذلا وهو
 نظو هفاح مالسلا هيلع ليربج هءاج ام لوأ : شابع نبا لاق (اهدحأ ) هوجو ىلع ؟ هبوثب لمزت م

 ليربج ءاج ذإ كاذكح وه انيف «ىنولهز لاقو ًادعترم' لبجلا نم عجرف « نجلا نم ًاسم هب نأ

 هبايثي مالسلا هيلع ىنلا) لمزت ام : ىاكلا لاق (اهناثو) لمزملا اهيأ اي لاقو ؛هادانو
 ىف المزتم لبللاب ًامئان ناك مالسلا هيلع هنأ ( اهئلاثو ) ءارفلا راتخا وهو ةالصلل ,ىبهنل
 (ابعبارو) ةيدوبعلاب لغتشاو مق هبوب لمزتملا مئانلا اهيأ اي ليقو « ةلالا لل نجيي امب ىدونف ةفيطق

 بيصنكرتا ليق هناك (ليللا مق لمزملا اهيأ اي) هل ليقف اهب ًاسنأتسم ةحيدخل طرم ىف المزتم ناك هنأ
 لمزلاو ؛ هلمح ىأ امظع أرمأ لمز ىذلا اهمأ اي : ةمركع لاق (امسهاخو) ةيدورعلاب لغتشاو سفنلا

 « هلمتحا هلمدزاو . للا

 ءاشلاو ميملا ديدشتو لادلاو ىازلا فيفختب رثدملاو لمزملا ةمركسع أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا إل

 لمزألا امأ اي ريدةتلاو ًافوذ< لوعفملا ناك لعافلا مسا ىلع ناكناف : لوعفم وأ لعاف مسا هنأ ىلع

 ( .ىث لك نم تينوأو ) ىلاعت لاق« حيصف ماقملا اذه لثء ىف لوعفملا فذحو هسفن رثدملاو هسفن

 هريغادلمزوأ هس لمز هنألل كلذ ناك لوعفملا مسا هنأ (لكاناكن إو. ًائيش ةليث لكل تليتالأ:ىأ

 ال الا لع لدوملاراببألب هقرتو

 : ناتلأسم هيف (ل يللا مقرإ ىلاعت هلوقو
 (ليللا مق) هلوقل « هللا لوسر ىلع ةضيرف ناكل يللا مايق نإ سابع نبا لاق ( ىلو آلا ةلاسملا

 لبق ًاضرف ناك هنأ (اهوأ) هوجو ىلع خسنلا ببس ىف اوفلتخاو خسأ مش بوجوال مالا رهاظو

 هفصن اليلق الإ ليللا مق ) لاق امل ىلاعت هنأ ( اهيناثو ) امم خسن مث سنا تاوامصلا ضرفت نأ
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 <« ؟/3 م رى : لكى كحاو مهيأ ام ل

 هر

 نس نم كالس هنإف » ا ىضترا نم الل هلوق قالرقرا د>و ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 . ( نيدلاخ منبج ران هل نإف )

 هللا ملعيل ةيآلا ىنعم نآل ؛ ةيآلا هذهب ىلاعت هللا لع ثودح لاق نم جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 (لوألا) : َ نياوجو نه (باو جلاو) 0 دمالا معن ىد>) ىلاعت هلوق هريظنو 2 ةلاسرلا اوغلبأ لو نأ

 هلوق َْق ماللا اذه لعو«ة ةلاثيرلا"و هه غلب ا” ةلاس لإ | لق لسرلا نأ دم مله ءل لتا همو ةداتق لاق

 هلبق لسرلا نأ لعل ىحولا ظفح 1 لبق هنثاك ؛ مالكلا هيلع لدي فوذدمب قلعتم ( ملعيل )
 اليةرج ئأا] رغابأ بق نأ لوثولا ملعيل ىنعملا نوكي نأءاز ريق غيلبتلا نم هتلاح لثم ىلع ارئاك

 ( ىتاثلا ) هللا نم ق> اهنأ ملعيو اف كنشي الف ؛ مهب تالاسر لسرلا ىلإ نرثعبب نيذلا ةكئالملاو

 هلئمانبهللعلاو « مهر تاللاسر ءايبنآألا غلبأ دق نأ هللا ملعيل ؛ ىندملا نأ نيققحلا رثك أ رايتخا رهو
 كلان اوغليبل ىدملاو ) 5 اودعاج نيذلا هللا م الو ةنملا اولخدت نأ ملح مأ) هلو# ف

 ١ لوءفنلا ءانبلا ىلع ملعيا ءىرق م ةثلاثلا ةلأسملا .
 . 4( ًاددع .ىث لكىصحأو مهيدل امم طاحأو )ل ىلاعت هلق

 ىصحأو ) هلوق امأو « تايئزجلاب املاع ىلاعت هنوك ىلع لدي وهف ( مهيدل ا طاخأو ) هلوق امأ
 نوك اعإ ددعلا ءاصح] لق نإف ) تادوجوم لا 0 اماع هنوك ىلع لدي روف اد لع ءىذ لك

 الفا: ةيألا ىف نضقاتتلا عوقو مزل» « هانتم ريغ هنوك ىلع لدبي ( ءىث لك) هلوقو ٠ ىهفاتتملا ىف

 ريغ هنوك ىلع لدت ال امإف ( ءىث لك) ةظفل امأف ؛ ىفانتملا ىف نوكي امنإ ددغلا ءاصخإ نأ كشال

 جتدام د ةيآلا هذهو , ددعلا َّق ةيهانتم تادوجوملاو 2 تادوجواماوه اندنع عقلا نال 2 اع

 5 ةيهانتم ريغ ا تناك 2 1 ناكول مودعملا نال كلذو 03 هى لل مودملا نأ ىلع 4

 ة.هانتم ام عما مزيف 5 ة.هانتم تايصخلا كلت نوك ىذت# ) ل ءىث لك ىصحأ ( هلوقو

 : ضقانتلا اذه عقدت ىَ ءىشإ سى مودعملا نأب مطقلا بجوف لام كلذو 2 ة.هانتم ريغو

 متاخو  نيلسرا ا ديس ىلع همالسو هتالصو « نيملاعلا بر هلل دملاو « معأ ىلاعتو هنا>بس هللاو

 . نيعمجأ هيو هلآو ىنلا دمع نيدبنلا



 ١ ةيآلا . هيدي نيب نم كلسي هنأف : ىلاعتهلوق

 رووا هال وو ماس ل 97 ص ابن نا همس هم روم 2

 اوغلا كف-نا معي ؟؟ا/د ادصر طاحت نهار هب لد نب نم كلك هل

 مد تالاس

 . هتلاقمو هنيدل راق>ةسالاو هب ءازهسالا ليبس ىلع ةمايقلا

 نم ءىث ىلع ًادحأ علطي ال نأ ةيآلا هذه _.رم هللا دارم سيل مي عطقلا نم دبال هنأ ملعاو

 نأةاوتلا لإ هب 4 ايخالاب تبث هنأ (اهدحأ) هوجو هيلع لدي ىذلاو ؛ لسرلا الإ تاينغملا

 َْق اناكو 5 هرررظ نافز لبق ملسو هيلع هللأ للص ل أنمدن رورظإ ناربذ نينهاك ًاناك اعطت امش

 لصاد# انلوسر رايخأ فرعق ىف ىرسك امهيلإ عجر ىتح ؛ ململا نم عوذلا اذهب نيروهشم برعلا

 عيمج نأ ( اهناثو ) بيغلا نم ءىثث ىلع لسرلا ريغ علطي دق ىلاعت هللا نأ تبث , ملسو هيلع هللا

 ةمآا عئاقولا عوقو نع ريذ دق ريعملا اظن « ريبعتلا 1 ةوع لع نوب طم هلق للملا بابر أ

 كله نيءرجتلم ناطاشلا املقت/ ىتلازةيدادغبلا ةنهاكلا نأ( اهثامثثو.) هيف اقداص نؤكيو ء/(ليقتسملا/ ىف

 اهنإ مث « ءايشأ تركذف لدقتسملا ىف ةينآلا لاو>آلا نع اهنأسو « ناسارخ ىلإ دادغب نم هاش
 . امهالك قفو ىلع تءقو

 مالكلا مولع ىف نيققح ًاسانأ تيأر دق انأو : ىتسحلاب هل هللا متخ ( باتكلا فنصم لاق )
 تاج نر ليضمتلاليفس رلع رابح ةئاغلار ءايشالا قويجرعأ .اجأ اينع اركح نةكبلاو

 دقل لاقو . املاح حرمت ىف ربتعملا باتك ىف تاكربلا وبأ غلابو ٠ اهربخ قفو ىلع عئاقولا كلت

 : اقئاظمرأ راجإ تال ايدو قع كن اك نأ نقلت ادع تينت الل ةدم الع نور تخت

 ذق لب ءايلوألاب ًاصتخ اذه سيلو « ةقداصلا تاماهلإلا باأ ىف [كلذ] دهامشن انأ (اهعبارو )

 هعلاط ةجرد ىلع بيغلا مهس نوكي ىذلا ناسنإلا ىرن كلذك نوكي. نم أضيأ ةرجسلا ىف دجوي

 ماكحالا ىرنو ءرابخألا كللترثك أ ىف ًاضيأ بذكي دق ناكنإو هرابخأ نمريثك ىف كلذك نوكي
 كلذ تاكاذإو ءاهنم ريثك ىف نريذكيدق اوناك نإ و.« نومآلل ةقفاؤهز ةقباظم,نووكس: دق ةيمودجنلا

 انيلعف لطاب كلذو « نآر هلا ىلإ نعطلا رحب ام هفالخ ىلع لدي نآرقلا نأب لوقلاف اسوس ًادهانشم
 . ملعأ هللاو : هانركذ ام حبحصلا ليوأتا نأ

 ىديوتي ييفللس نأ ىنعملاف 4 ًادضر هل هزم و هند نس نم كلل هنإف ىلاعت هلوق امأ

 نيطايش سواسو نم هنوظف< ةكئاللا نم ةظفح ىأ « أدصر هةفلخ نمو « ةلاسرأل ىضترا نم

 هنورضإيال وهن وذؤ.ال ى> سنإلا نيطايش ةمحز نمو « هيلإ هب كك ام غلبي ىدح ٠ مهطيلاكو نجلا

 . كلما ةروصب نوومشتي نيذلا نيطامغقلا نم هن ومس رك يكتالم هعمو الإ ىن كعب ام كاحضلا نعو

 : لئاسم هيف 4 ممد تالاسر اوعانأ دف نأ ملعيأ 72 ىلاءت هلوق

 «.- ركل و
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 . مولعم ريغف كلذ مدعو بيرَقلا برقلا ةفرعم ىنعم امأو

 ىف نم ةظفا «لوسر نم ىضترا نم الإ ؛ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع رق ىلاعت لاق مث

 « الوسر نوكي ىذلا ىضترملا الإ بيغلا ىلع علطي ال هنأ ىنعي ىضترا نمل نيسينت لوسر نم هلرق
 اوناكنإو مهيلإ تاماركلا فاضت نيذلا نآل تاماركلا لاطبإ اذهفو : فاءشكلا بحاص لاق

 اهيفو ؛ بيغلا ىلع عالطالاب نيضترملا نيب نم لس : 0

 لاق « طخساا ىف هلخدأو ءاضترإلا نم ءىث دءبأ اماكأ نأ ميجنتلاو رحسلاو ةناركلا لاطبإ ًاضرأ

 توم وأ ةايح نم نوكي ام ىلع هلدت موجنلا نأ ا نمد لع ليل الم" نو ولا

 : نآرقلا ىف ام رفك دقف ؛ كلذ ريغ و ل

 . لبقتسملا ىف عئاقولا ضءب عوقو هءايل وأ هللا مبليب ناو كامااركلا»ز وجي ىدمحااولا نأ ملعاو

 نأ ىغبذيف موجنلا ماكحأ نم عنملا ىلع ةلاد ةبآلا لعج نإف ةدخاو ا ىلإ ةيالا ةيسنو
 عنملا ىلع لدت ال ام :أ معز نإو « فا شكلا بحاص هلاق ام ىلع تاماركلا نم عنملا ىلع ةلاد اهلححي
 مكحتلا امأ 0 ٌ لئالدلا نم عنملا ىلع ةلاد اهلعحيال نأ ىغبذيف ٠ الرذا ةلصاحلا تاماهلإلا نم

 ؛ ىهشتلا درجف ءايلوآلا ةلصاحلا تاماحلإلا ىلعاهتلالد مدعو ةيموجنلا ماكحالا نمعنملا ىلع اهنلالدب

 ةغيص هيف سيل (هيغ ىلع) هلوق نأ هيلع لد: ىذلاو هولاق امم ءىث ىلع اهف ةلالدال ةيآلا نأ ىدنعو

 تقو ىلع هلم>نف هب ويغ نم دحاو بيغ ىلع هقاخ ىلاعت رهظي ال نأ هاضتةمع لمعلا ىف قكيف مومع

 هنأ ىلع ةلالدةيآلا ىف قييالف دحال بيغلا اذه رهظيال ىلاعت هنأ ةيآلانمدارملا نوكيف ةمايقلاعوقو

 ن])ةلؤوق كدقع ةيآلا :هذمارك ذءاع]علاعت هنآ ليؤأتلا !ذهدك, ىذلا او: دحال ٍظناورغلا ماين ار مظناال
 هدعبلاق مث , ةمايقلا عوقو تقو ىردأ ال ىنعي ( ًادمأ فر هل له مأ نودعوت ام بيرقأ ىردأ

 هللا هرهظي ال ىذلا بيغلا نم ةمايقلا عوقو تقو ىأ ( ًادحأ هبيغ رهظي الف بيغلا ملاع )

 « دحاو بيغ ىلع هلمح هب لمعلا ف كيف « فاضه درفم ظفل ( هبيغ ىلع ) هلوقف ةلخجابو  دجأل

 الي ) لاق فيكف ٠ ةمايقلا ىلع كلذ متل اذإف لبق نإف هيلع ةلالد ظفللا ف سيلف مومعلا امأف

 برقلا دنع هرهظإ لب انلق ؟ هلسر نم دحال بيغلا اذه روظيبال هنأ عم ( لوسر نم ىضترا نم
 الو ( اليزنت «مالملا لزنو ماغلاب ءامسلا قةشت مويو ) لاق دقو ال فيكو « ةمايقلا ةماقإ نم

 ءانثتسالا اذنه نوكي نأ لمتحي ًاضيأو « ةمايقلا مايق تقولا كلذ ىف نودلعي ةكئالملا نأ كش
 لاق مث. ًادحأ ةمايقلا مايق وهو صوصخملا هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع لاق هناك« ًامظقنم
 رش نم هنوظفح ةظفح ( هفاخ نمو هيدي نيب نم كللسي هنإف ) لوسر نم ىضترا نم اكل ودكب

 عوقو تقو نع لايك وال ميقا[ زيج مالكسلا اذه رك ذ اعإ ىلاعت هناآل . نجلاو سنإلا ةدرم
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 62002 ادمان لعجب مأ هد 1 رقأ ىردأ نإ ُِق

 ءاطدلا عبيد ىنآللا ال وانتم قب .ف . هلوصح الفع منتمأ ىذلا ردقلا ىف هب دواي كرت ٠ ىصاغملا

 + ةضخاةرإلا 5 146 هريغو رفكلا نيب عمجا نأ مولعملا نمو . اهنيب عملا نكمي ىتلا

 هب رومأملا كرات اولاقف «ةيآلا هذه بوجولل ىمآلا نأب نولئاقلا كلسمت 4 ةيناثلا ةلأسملا

 ق>تةسهىصاعلاو ( ًارمأ كل ىصعأال ؛ مهلمأ ام هللا نوصءيال « ىرمأ تيصعفأ )ىلاعت هلوةل صاع
 ( أدبأ اذ ندلاخ منج ران نإف هلوسرو هللا صعب نمو ) هلوقل باقعلل

 ليق نإف 4 ًاددع لقأو أرصان فعضأ نم نوءلعيسف نودعوب ام اوأر اذإ ىتح ل ىلاعت هلوق

 هلع نون وكم از هلوقب قاعتم هنأ( آلا نابسادشاانلك ؟3 كات وكل طعرا ا نق يقل الا إم

 اذإ ى> ) هددع نولقتسيو ةراضنأ نرش ةوادعلاب هيلع نورهاظتي مهنأ ريدقتااو ( أديل

 00 مهيأ نودلعيسف ؛ ةمايقلا موي نم وأ مييلع هل هللا رارظإو ردب موي نم ( نودعوب ام اوأر

 رافكلا فاعضتسا ره لاحلا هيلع تلد فوذ>مب قلعتم هنأ ( ىناثلا ) . اددع لقأو ًارصان

 7 و٠ ا ىتح « هيلع ُم 1 ىلع نولازب ال ءالؤه لبق هن 1 مهالقتساو

 نأ مللعاو ( ةءاسلا امإو باذعلا امإ نودعوي اما وأر اذإ ىتح ) ميرم ىف هلوق ةيآلا هذه ريظن نأ

 الو ؛ عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل ٠ ) لاق ام ىلع  ةمايقلا موي عيفش الو هل رصان ال رفاكلا
 ( هيخأ نم ءرملا رفي موي ) لاق ام ىلع « هبحاص نم مهنم دحأ لكر فيو ( ىضترا نمل الإ نوءفشي

 ةءاركلاو ةزعلا مهلف نونمؤملا امأو ( تعضرأ امع ةعضرم لكل هذ: اهنورت مويو ) هرخآ ىلإ
 ملسي سودقلا كلملاو ( يلع مالس باب لك نم مهملع نولخدي ةكئالملاو ) ىلاعت لاق ؛ ةرثكلاو

 كاي قادوا ينوملا بنا ددلاو ةوقلا نأ راق اككل انه ( محر بر نم الوق مالس ) مييلع

 . رافكللا

 اوعمس امل لتاقم لاق 4 أدمأ ىنر هل لمي مأ نودعوت ام بيرقأ ىردأ نإ لق إل ىلاعت هلوق

 ثرحلا نب رضنلا لاق ( ًاددع لقأو ًارصان فعضأ نم نوءلعيسف نودعوي ام اوأر اذإ ىتح ) هلوق
 ىنعملاو هرخآ ىلإ (نودعو:امبيرقأىردأنإلق) ىلاعت هللا لزنأف ؟ هب اندعوت ىذلا اذه نوكي ىتم

 ًادعبو ةياغ ىأ ( أدمأ ىلر هل لعحب مأ ) هلوقو « مولعم ريف هعوقو تقو امأ « نقيتم هعوقو نأ
 انأ تثعب و لاق هنأ سيلأ لبق نإف ( نودعوت ام ديعب مأ بيرقأ ىردأ نإو ) هلوةك اذهو

 ؟ ديعب مأ بيرقأ ىردأ ال انهه لاق فيكف : ةمايقلا عوقو برب املاع ناكف « نيتاهك ةعاسلاو

 « مولعم برقلا نم ردقلا اذبهف « ىضقنا امم لقأ ايندلا نم تب ام نأ وه هعوقو برقب دارملا انلق



 ةيآلا . هللا نم ًاغالب الإ : ىلاعت هلوق ا

 نم جرخت نأعئازأ اذإ ةللملا ناف +رويشم كفارع مومعلا كلذ درو اهلجال ىتلا ةدقاولاب مومعلا

 ىلا 52 هدا عاجلا كلب نيعلا كلذ ديفي قلاط تناف ةسج 20 جوزلا لاقف « ةعاس رادلا

 صعي نمو ) لاق مث ,لاعت هللا نع غيابتلا ىف ثيدحلا ىرجأ انبهف ؛ قلطت مل رخآ موي ىف تجرخ

 هي>و ءادأو هتالاسر غيلت ىف هللا صعي نم ىأ ( ميج ران هل نإف ) ليربج ىنعي ( هلوسرو هلل
 تاو جمب كنا عكا ب مارب كك سا سوح كح ترص 5< منبج ران هل نافذ

 (ك> ةعقاولا هذه بيقع رك ذي نأ حيبقلا نم نآل ةروصلا هذه لوانتي نأو دب ال ديعولا اذه

 كرت يبرأ كشالو .. هللا نم, غيلتلا كرت ىلع ادبعو دييعولا اذه نوكيف « اهب هل قاعنال
 نوكت نأ زو ال ٠ بونذلا مظعأ ىلع ةبترتملا ةبوقعلاو «٠ بونذلا مظعأ هللا رم غيلتتلا

 اوك | ل نركب نإ يرد ريكلا رردصلا قاةث راقتملا بونذلا نال توذلا عيمج ىلع ةبترم

 بنذلا اذ.ه ىلع ةيوةع ناكام نأ تيثو ؛« بنذلا اذه ىلع ةبوقعلا هذه نأ تبث اذإو « ةبوقعلا

 دعتم ريغو بنذلا اذم صت مكحلا اذه نأ انءلع ءبونذلا رئاس ىلع ةبوقع نوكب نأ زوال

 ريغ نآرقلا تايآ رئاس ىف ديعولا تامومع رك ذ ىلاعت هنأ وهو ( ثلاثلا هجولا ) بونذلا رئاس ىلإ

 ببس الو ؛ بدس نم صيصختلا اذه ىف دبالف ؛ دباآلا ديقب ةديقم انبه اهرك ذو ؛ ديالا ديَقب ةديقم

 اذزه نإ ايلع ىودملار اذه «ضيسختلا اذه قا بيسلا ناكاذ] زو.« ترنذلا مظعأ بنذلا اذه نأ الإ

 لعافب صت+.ديعولا اذه نأ تبث اذإو « بوئذلا عيمج ىلإ دعتم ريغو بنذلا اذهب صتة ديعولا

 ران هل نإف ) هلوق نآل ٠ كلذ فالخ نيينذملا رئاس لاح نأ ىلع ةلاد ةيآلا تراص ؛ بنذلا اذه

 كسا ىأ ( مكنيد مكل ) هلوةك اذهو « هريغل ال هل ةلاحلا هذه نأ ؛هانعم ( ًادبأ اهيف نيذلاخ منهج

 مهجرات مل نوكي ال نأ نيبنذملا رئاس ىف بجو . هريذل ال ةلاحلا هذه مه ناك ذا 37 ىلع

 نأ وهو « رخآ لاؤس ةيإلاب مهكسمت ىلعو . مهلع انل ةجح ةبآلا هذه نأ رهظف . ديبأتلا لبس ىلع

 كلذو « ىصاعملا عاونأ عيمجي هلوسرو هللا ىصع نم لوانآي ام ( هلوسرو هللا صءي نمو ) هلوق

 (هلوسرو هللا صعي نمو) هلوق نإ انلق امنإو , ادب وه رانلا في رفاكلا نأب لوقن نو رفاكلا وه

 عيبمج ءانشتسا حصي ( هللا صعي نمو ) هلوق نآل ىصاعملا عاونأ عيمجب هللا ىصع نم لوانتي اس

 برش ىفالإو ؛انزلا ىف الإو رفكلا ىف الإ هللا صعي نمو ؛ لاقي نأ لثم « هنع ىصاحملا عاونأ

 ظفللا تحت الخاد ناكل هالول ام جارخإ ءانثتسالا كح نأ ؛ ديعولاب نيائاقلا بهذم نمو  رخلا

 ىدلا]رإ عضاطملا اركي وأ اقلب ةلروامت شا ]قصتيا قماو),ةلؤق نوكسنأ يخوت كلل دك قتاكءاذإو

 . ام لالدتسالا هجو طقسف « ريدقتلا اذه ىلع رفاكلاب ةصت2 ةيالاف « رفاكلا وه كلذك نوكي

 الئاق نوكي نأ لالا نم نآل , لا ىصاعملا عاونأ عيمب أينآ دحاولا ناسنالا نوك لبق نإف

 زئاج ريغ هيلع ةيآلا لم الاح كلذ ناكاذإو « ليطعتلاب الئاق كلذ عم نوكي نأو « مسجتلاب
 عاونأ عيمجبي آيت 1 هنوك ديفي ( هللا صعي نمو ) انلوةف , زئاج لقسعلا ليلدب ماعلا صيصخت اسنلق
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 ( اهدحأ) ًاهوجو .ءانثتسالا اذه ىف اوركذ 4« هتالاسرو هللا نم ًاغالب الإ )ب ىلاعت هلوق
 : 7 ل م اع دابز هلز ادم هل رذل 2 مكل كلمأ ال ىأ (كلل.أ ال ) هلوق نم ءانثتسا هنأ

 ىلع هزخي نايو « هنع ةعاطتسالا ىن ديك أتل نيبلا ىف تعقو ؛ ةضرتعم ةلمج ( قري نإ نإ لق )

 لوق وهو ( اهينانو ) ءارفلا لوق اذهو « هنم هريحي نأ دحأ ردقي مل ءوس هب دارأ نإ ىلاعت 0

 ؛ ًاغالب الإ أجلم , هثود نم دجأ نلو : ىعملاو ( ادحتلم')' هلوق نم لذإلا لع بضن هنأ : جاجزلا

 ل امل ىلاعت هنال , عطقنم ءانثتسالا اذه لرقأو « هب تلسرأ ام هللا نع غلبأ نأ الإ ىنيجني ال ىأ

 الخاد نوكي ال هللا نم غالبلاو « ادحتلم هنود نم دجأ ناو : لاق لب ؛ ادحتلم دجأ ناو ؛ لق
 هللا نم نوكي لب «' هللا نود نه نوكيال هللا نم غالبلا نآل ( اد>تلم هنود نم ) ةلوق تحت

 "كلك ًاغالب غلبأ “نإ 21 ةانعمو لإ هانعم دل: مهضعب لاق ( !تلاث ) هقيفوتو هتناعابو

 « هنع غلب لاقي هنإ ؛ رورشملا لبق نإف « ادحتلم دجأ مل « غلبأ ال نإ : ىنعملاو : ادوعقف ًامانق الإ
 غلبتلل ؛ ةهدإ) تسيل نم انلق ؟ (هللا نم ًاعالب) انره لاق ملف «ىنع اوغلب : ىنع اوغلب» مالسلا هيلع لاق

 ورف (هتالاسرو) ىلاعت هلوق امأ . هلا دا ”اك ًاغالب ىف (هللا نم ةءار) هلوق ىف نم ةلزنم ىه اعإ

 « هللا نع غلبأ نأ الإ ىنمملاو ٠ تالاسرلاو غيلبتلا الإ 3 كلمأ ال : لاق هناك ًاغالب ىلع فطع
 . ناصقن الو ةدايز ريغ نم اب ىناسرأ ىنلا هتالاسر غلبأ نأو هيلإ لوقلا ابسان اذك هللا لاق لوقأف

 ةزمهلا ةروسكم نإ ىدحاولا لاق 4 منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو ل ىلاعت هلوق

 آغأك (هزو, هتطنللأ مقتنيف داع نمو ) هلوق هيوبيس لمح كلذلو ءادتبا عضوم ءا قبلا ءاهدعب اننا

 ةئرقو 'فاشكلا: بحاص لاق. نَمَض» اهف أدتبلا نأ لع( فاختب الفاهب زبن: نطور: لاتاوب نإ هعتمأف

 .'هسمخ هلل نأ هك ىأ (هسخهللنإف) كلوقك٠ مترج ران هل نأ هؤازجل ريدقت ىلع ( مهجرانهلذإف)

 : ناتلاسم ةيآلا ىفو نم ىف عمجا ىنعم ىلع المح 4 أديأ اهف نيدلاخ ١ ىلاعت لاق مث
 نأورانلا فنودلخع ةالصاا لأ قاسفنأ ىلع ةيآآلا هذهب ةلزتءملا روهجلدتسا # ىلوآلا ةلأسملا)

 ةبوت كانه نوكي ال نأ طرشب طورشم ديعولا اذهو اولاق ؛ رافكلا هلومشك مبلمشي مومعلا اذه

 نال تامومعلارئاسنم بولطملا اذه ىلع ةلالدلا ىف ىوقأ مومعلا اذهو اولاق ءاهنم مظعأ ةعاطالو
 ءاج [دقف | انبه امأ « لي وطلا ثكملا ىلع دولخلا لمحبي فلاخلاف (ًادبأ) هلوق اهيف ءاجام تامومعلارئاس
 ةزوس انيناثأ (تاولاَو) تفلاخلا هركذ ئدلا لايتحالا طاقننإ ىفًاحرط كلذ ناوكليف ديالا فل
 صيصخت نأ (اهدحأ ) اهوجو انهه ديزنو « تامومعلا هذهب كسّملا ىلع ةبوجاألا هوجو ةرقبلا
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 ىدمادحتلم ا نم دجأ ل ودحا 07 ا نللانإ 12120117

 هرصن نأالإ هللا ىأف . هللارون اوئفطِنو هب ءاجىذلا قملا اولطييل هيلع اورهاظتو :« نجلاو سنإلا

 «هنف تانك ًاضيأ ناهجولاف ا مالك ند هنإ] لاق نم لوق ىلع أ 1 ها ف ىلع هرهظإو

 ءىث لكو « ضعب ىلع هضعب مكتراو ضم! ىلع هضعب دبأت ام وهو ةدبل عمج وهف (ادبل ) هلوقو

 3ك لاهيا لاقل واب شارفت( ادوللا ةدع قاقتشا- نمو عا هديل ذقق اع ًافاصلإ د هتةصلأ

 :زيعاز لاؤك ةتماوإ ”ةيفتكا ناواارعلا نم ديانات

 لقت مل هرافظأ دبل هل [فذقم حالا, اشدسأىدا]

 باس اة دجتك نجل عمج الا طر وول نال ل منبللا] و ماللا مضب ( اك م

 , هللا ديعب ار هه لي نإف «رو.ص عمج مز اد عمج ءايلاو ماللا دبا ًاضيأ . ا

 عضاوتب قئاللاف « ىحوملا ةلج نم مالكلا اذه ناكنإ هنآل انلق ؟ هللا ىن و ؟هتنايل و نيرا كاكاو

 لغتسا امل هللا دبع نأ ىنعملا ناك نجلا مالك نم ناك نإو « ةيدو+ عاب هسفن رك ذب نال زكا

 ؟ لمعلا نوناةل قفاوملاوه كلذ نأ عم , هنماعنم اولواح لو اوعمتجا مرافكتلا ءالؤرف « هللاةيدوبعب

 مصاع أرق ةو ةبيغلا ىلع لاق ةماعلا أرق ( ًادحأ هب ِك رشأ الو ىنر وعدأ | اعإ 00 هلوق

 لاق ( فري< نا ىفإ لق.. . كلمأ ال ىنإ لق ) هلرق وهو «هدعب امل ًاريظن نوكي ىتح لق « ةزمحو

 سانلا تيداع دقو ميظع ما تك كنز ملسو هيلع هللا لص ىننلل اولاق ةكم راف افك نإ : لتاقم

 أرت نمو «ةزمحو مصاعل ةجح اذهو (ىر ارعدأ ا] لق) هللا ل زنأف « اذه نع عجراف « مهلك
 وعدأ امن] » هلوقب ملسو هيلع هللا لص ىنلا مهباجأ ٠ كلذ اولاق امل موّقلا نأ ىلع كلذ لمح لاق

 . مههوقل لوسرلا لاو>أ نجلا ةياكح ةيقب نم كاذ نوكب وأ : لاق هلوقب هنع كلذهتلا كخ «ىلر

 تيركتو > عفنلاب هيث رلاقرسف .نأرامإ | « ًادشر الو ارض مكل كلمأ ال ىإ لق ل ىلاعت هلوق

 1 !1 يم يع ا ديتق ال واع 4 ةءارر لع كاب طول دشتلر لزورلع ركل كلمأ ال ؛ مالكلا ريدقت

 . هيلع هل ةردقال قالا نم ًادحأ نإو ؛ هللا وه ىوغملاو دشرلاو ء راضلاو عفانلا

 «هيلإ اوعدت ام كرتا : اولاق مهنإ : 3 1 ( دحأ هللا نم فريح نل ىفإ لق ل ىلاعت هلوق

 . ( دحأ هللا نم فريحي نأ ف] لق ) : هل هللا لاف , كريت نحو

 لسثم ًادحتلم : دربملا لاق ءازرحو أجام ىأ 4 أد>تلم هنود نم دجأ نأو ل ىلاسعق لاق مث
 بهاذلا برساا لثم ضرألا نم لخدملا دحتالاف ٠ لام ةغللا ىف هانعم , دحتااو « ًأجرعنم ؛ كلوق

 . ضراألا ف



 وع ةيالا .هوعدي هللادبع ماقال هنأو : ىلاعتهلوق

 هد رت ها اذه رته ع ع 1

 »١5(« ابل هلع نونو ُ اوداك هوعدي هّللا دع ماق امل هنا و

 دجاسملا : ريبج نب ديعس لاق (اهءبارو ) دوجسلا ىنعع ردصم لولا !اذ- مه ىلع دجسملا و مهجلا

 رايت*ا لولا اذهو . هجولاو ناديلا وناتتكرلاو نامدقلا ةعبس ىهو ام اع دبعلا دج ىلا ءاضعاللا

 كَ ىغذي الف « ىلاعت هلل ةقولخع ىه و ءاع دودجسلا عقب ىف ىلا ىه ءاضءأللا هذه نإل لاق ىراينآلا نا

 3 نم هودتسلا عضا وم دجاسملا ىنعم لوقلا اذه لعو ٠ ىلاعت هللا ريغل اماع لقاعلا دجسإ

 كىحاشملاب ديرب امهنع هللا ىضطر ساع نبا نع ءاطع لاق ) أمساخو ( ميجا حتفب دجسم اهد>او

 ىدحاولا لاق ءاهيإإ دجسي دحأ لكو ايدلا ةلبق ةكم نال كلذو ؛ دجاسملا نم اهيف ام عيمجب ةكم

 تينب ىتلا عضاوملا اهنإ لوقي نم لوق ىلع الإ مبجلا حتفب دجسم اهلك لاوقآلا ىلع دجاسملا دحاوو

 ىف الإ نيعلا حتفب بابلا اذه نم اهلكرداصملاو عضاوملا نآل بلا رسكب اهدحاو ناف ةالصلل

 رزجلاو طقسملاو قرفملاو تبنملاو نكسملاو كسنملاو علاطملاو دجسملا : ىهو ةدودعم 'ف ردع

 , علطملاو قرفملاو نكسملاو كسذملا وهو حتفلا امضعب ىف ءاج دقو « برغملاو قرشملاو رشحلاو

 . عمسا مل نإو ابكى ؛نءاجاوفو

 نآل ؛ هللا الإهلإ الل وقينأ دجسملا لجرلا لخداذإ ةنسلا نم : نسهملا لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ..هتاعافب و ,ةثلا, لك ذيب نأ هنيش ىف ( أدحأ هللا عم اوعدتال) هلوق

 نونوكي اوداكهوءدي هللا دبع ماق امل هنأو ل ىلاعت هلوق ىحوملا ةلمج نم 4 عبارلا عونا ل

 5 4 ًادبل هيلع

 نجلا مالك نه اذه نإىد>اولالاق مث , عيمالوق ىف مولع هللاىلص ىنلا وه هللادبع نأ ملعا

 ىفاكءديعب ريغ اذهو ةبياغملا ظفلب ةشقن نع كح نأ قلي ال لوشّرلا نال. نحوملا ةلمجنمال

 نم ناكول ذإ : ىحوملا ةلج نم هنأ ىلع نورثك لاو ( ادفو نمحرلا ىلإ نيقتملا رش< موي ) هلوق

 مظنلا ةمالس نع ًاديعب التخم نجلا مالك وه ام للاخ ىفو . نجلا مالكنم سيلام ناكل نجلا مالك

 نجلا مالك نم هلعج نمو ؛ نأ ىف ةزمهلا حتف ىحوملا ةلج نم هلعج نم نأ كفالتخ اللاراذهإ داق

 هلوقىف ريمضلاف ىحوملا ةلمج نم هنإ لاق نم لوق ىلع امأ « نيلوقلا ىلع ةيآلا رسفن نحنو ءاهرسك

 ديرب دبعي ماق ىأ هوعدي ماق ىنعمو ؛ نجلا ىلإ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف ؟ دوعإ نم ىلإ اوداك

 نومحدزب ىأ « ادب هيلع نونوكي اوداكةءارقلا اومعتساف ٠ نجلا هاتأ نيح رجفلا ةالصل همايق

 امب ًاباعإو . ًادجاسو : اك ارو ًامئاق هب هباخحأ ءادتقاو « هتدابع نم اوأر امن ًابجعت نيك ارتم هيلع

 مدق امل ( ىناثلاو ) هلثم اوعمسي ملام اوعمسو ٠ هلثم اوري ماماو أر مهنآل « نآرقلا نالت

 هيلع مرهاظتل نوك رشملا داك« ناثوآلا مهتدابع ىف نيك رشنلل ًافلاخ هدحو هللا دعي هللا لوسر

 تثدلت . هللا دبع ماق امل ؛ ةداتت لوق وهو ) ثلاشلاو ) هيلع نومدزب « هتوادع ىلع ممنواعتو
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 ١/١« 0 هلل عم اك تا 0 اعلا ناو
 لآ -

 . لك أو متأكلذب سنإلا عافتنا نآل ىلوأ هرهاظ ىلع (ًاقدغ ءام مهانيقسأل) هلوقءارجإن وكيانههو
 اوباجأ ةلزتءملاو 2 هدابع لضي ل هنأ ىلع مهنتفنل هلوقب انباأ جتحا 4 هك فاك ةلأسملا 0

 ىف ماللاب ةلزتعملا تادتساو ؛ لالضلا قلخال رانلاب بهذلا تذتف لاقي اك راتخالا ىه ةنتفلا نأب
 ةدوصقم تسيل قافتالاب ةنتفلا نأ اوءاجأ انباتصأو « ضرغللعفي امإ ىلاعت هنأ ىلع مهنتفنا هلوق

 رك ذزنع صض ردل نهو ( لا هلوقو 4 هّللأ قد ف ضرغلل تسيل مالا 3 ىلع ) ةءآلا هذه هع

 ةمرومضمو ةحوتفم نونلاب ءىرقو 2 ا هي>و نع وأ 6 هتظعوم نع أ هتداسع نع ىأ ) هير

 ةرارعلا هذه نأ الإ ( رقس ىف مكداس أمر هلودكا تاع ىدكلسا لسالا و01 ذه لش نأ

 لصوأو راجلا فذ مث . باذع ىف ك.اسن ريدقتلا نوكي نأ ( لوألا ) نيبجول ةميةةسم ًاضيأ

 هكلس لاقي ؛ هلخدن ىأ هكلسن ىنعم نوكي نأ ( ىناثلاو ) ( هموق ىسوم راتخاو ) هلوقك « لعفلا
 [قوذ] لدعءصل هنالل باذعلا هل فاصوق 2 د وءصو 0 لاشي « لدص ردصمدءصلاو 2 كل

 ةيطخ ىندعصت م ءى# 0 4 رم لوق هنمو ؛ هقيطي الق 2 هيلغلو ؛ هولعي أ بذعملا 4 ُط

 هللا ىض ر سابع نبأ نع ةمركع نعىو رام ودو؛ رخآ لوف هيفو « ىنبلغالو ٠ ىلع قشامديرب و حاكنلا

 هنامأ نم بذ#< مث أهدوءعص رئاكلاا فاكيف 0 ال ةرخص وهو 0 مج َْق ليج ادت نأ امهنع

 كل بذج اهالعأ غلب اذاو 0 حس نيءارأ ف اهالعأ غلب ىد عما هفاخ نم برذاو لهدا

 . (ادوعصهقهرأس) ىلاعتهلوق ةيآلادذهريظنو « ًاديأهبأد اذبف « ىرخأ ةرمدوعصلا فلكب مث ءاهلفسأ

  ًادحأ هللا عم اوعدت الف هلل دجاسملا نأو )ل ىلاعت هلو ىحوملا ةلمج نم ( ثلاثلا عونلا )

 ريدسقتلا نأ « ليلا بهذمو « هلل دج اسملا نأ ىلإ ىحوأ لق : ريدسقتلا ( ىلوآلا ةلأسملا 0

 ف اددارتلا ع٠ أاوعدت الف 2 اوعدت الف. 7 ماللا اذه ىلعن ءاوعدت الف هلل هدا ناللو

 ةدحاو أ كتم هذه نآلو' ىنعم ىلع رم 0 هريظن و « ةصاخ هلل اهل دجاسملا

 كود. عاف ىنعملا آله لجالا يل 2 نود, عاف ميرا 1

 اسهنأ نيرثك آلا لوق وهو ( اهدحأ ) هوجو ىلع دجاسملا ىف اوفلتخا 4( ةيناثلا ةلأسملا ال

 نأ كلذو 34 نيملسملا دجاسمو عيبلاو سانكلا 8 لخديو هللارع" ذو ةالصال تدب ىلا عضاوملا

 دي>وتلاو صالخإلاب نيبلسملا هللا ر اف. سئانكلاو عببلا ف مهتالص ىف نوكرشي باتكلا لهأ

 ضرالا ىل تلعج » مالسلاو ةالصصلا هيلع لاق اهلك عاقبلا دج ا سملاب "ا نسملا لاق ) اهناثو (

 ) اهتلانو ) اهقلاخ ريغل اهاع اودجست الف ىلا عت هلل ةوولخم اهلك نضرالا َ لاق ىلاعت 20 اك

 حتفب كلوعسم ع لولا اذه ىلع دجاسالاف : تاولاصلا ىه داما لاق هنأ ًاضيأ نسحملا نت ىور



 رت ةيآلا . اوماقتسا ول نأو : ىلاعت هلو
 ” نورك نأ لع ) و( رف ىلإ كا طارد

 يح لاق : : نالوق 4ع 5 9 م نم لإ ) اوفادتس أ ( هلوق ف ري-مضلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 2

 3007 اذك مع انلعفا و 0 و نوطس اهلا ءالؤع 0 مهفصوو يدق مدقت ندذلا نجلا هللا

 .املاب عافتالاب 3 نأ( لوألا ) نوح 9 هلع ار 1و سلا دا رمل الب : كورال اكيد

 لهأ نعرطملا هللا سبح ام دعب تلزن امتإ ةيآلا هذه نأ (ىناثلاو) نجلاب ال سنإلاب قيلي امم قدغعلا

 ىر< ىرج مي كاذ لم ا ةاككلاو 0 سل! 1 ذا مدعي " ةزأ بايلا ف | ىصقأ « نياس 7

 نأ نكمي لوقأو . هيف نولخدي لكلا نأ برقالا ىضاقلا لاقو ( ردقلا ةليل ىف هانلز رنأ انإ ) هلوق
 مل نأ بجو ٠غ ا دل رهو ةلعب دا مك تلال كل ىلاعت هنأ , ىي اهلا 0 ماا ج

 تقدغ لاقي امهب ءىرقو « ريثكلا ءاملا : اهرسكو لادلا حتفب قدسغلا < ةثاثا ة املا ١

 ىف ركل نيدلا

 ,رطملاو تيغلا هنأ ( اهدحأ ) لارقأ ةثالث ةيآلا هذه ىف قدغلا ءاملاب دارملا فو « املا ريثك ناك

 (اهتلاثو) ( رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج ) لاق اميةنجلا ىلإ ةراشإ هنأ ملم أ لوؤيرهو (اناثلا

 . ايندلا ىف اراك تاريخلا لصأ ءاملا نآل  اهنع ةيانك ءاملا لعج تاريخلاو مفانملا هنأ

 نالوق ةيآلا ىف ناك نجلا ىلإ عجار ( اوماقتسا ) هلوق ىف ريمضلا انلق نإ 4 ةعبارلا ةلأسملا (

 ةدابع نم هيلع ناكام ىلع ناجلا موبأ تبث ول ىأ ىلثملا ةقيرطلا ىلع نجلا ماقتسا ول ( امهدحأ )
 هلو) هريظنو 2 مهيلع انمعنالمالسإلا ىلع هدلو ةعبت و رفك مو مدآل دوجسلا نع يك و هللأ

 امو لش هاو ةأروتلا اوماقأ مىأ ولو ( هلوقو ) اوهتاو اوما تاكا لهأ نأ ولو ( كادت

 تأقف ) هلوقو ( هتزرو اجر هل ل_ءج هللا قش نهو) هلوةو ( اواكال ممر نم مهلإ لزنأ

 شيعلا مط نع هاك ءاكملا مر اعإو ) نيدو ناك مك ددعيو َّت هلوق ىلإ ْ بد اورقغتسا

 و كلو ىدللا نؤكي نأ "تائلاو ز][فاوؤشملا الا انته" نجلا "ونال "نات عفانملا 2و

 اولقتني مو عامتسالا لبق ابيلع اوناك ىتلا ممتقيرط ىلع نآرقلا اوعمس نيذلا رجلا ماَقَتْسا

 ةدحاو 3 ساتلا كرا نأ 59 ىلاعت هلو# هريظنو »ع قزرلا مهيلع انعسول مالسإلا ىلإ اهنعء

 ىلاعت هناآل لاق لوألا هجولا جاجزلا راتخأو ( ةضف نم ًافَقس ممتودبل نمحرلاب رفكي نمل انلعجل

 ةقيرط ىهو ةررهشملا ةفورعملا ةقيرطلا ىلإ ةءءجار نوكسنف ماللاو فاآلاب ةفرعم ةقيرطلا ركذ

 هلوقك ورش ) 4يف مهتفنل ( ةيآلا هذه دءز هلوش هيلع اولدتسا ىلأثلا كيو ثلا ىلإ نو.هاذلاو ىدهلا

 ًاضيأ .ماعنإلا كلذ ناك هيلع هللا معنأف نمآ نم نأ هنع باوججلا نكميو ( ام اوداذزيل مل لمت امإ )
 ىفوأ « هللا ىضارم بلط ىف هقفني لهو ءال مأ ركشلاب لغتشي له هنأ رهظي ىتع ًاراتخاو ءالتبا

 هنيعي هيف نادئاع ناهجولاف « سنإلا ىلإ دئاع ريمضلا اولاق نذلا امأو  ناظسلااوةاررلشلا "يظلم

 نا رطل اد

 اذإ قديغو قاديغو قودغم رطمو « ءاملا ا 5 ةتدغم ةطورو « ةقدغ



 ةيالا . نودلسملا انم انأو : ىلاعت هلوق م

 ة2الده2 هدم م 96 هه 82-712 ا هه

 ا كلون دال تك اا

 ةقيرطلا لعا م و اذ مراحل اي 5 ا واسال ماو
 ه_-

 رعت دك ف سنا يارس 0 هام نأ . صال 9 0 د 2 5

 «؟ا/و د اباذع

 . (ةلذ مهةهرت ) هلوق نم تاتي نأ ادا ىفوآلا ءازجلا ىرحب هنأب عطقي لب ء« سبي

 كناوأف مل سأ نف نوطساقلا انمو نوملسملا انم انأو ل ىلاعت هلوق ( رشع ثلاثلا عونا )

 50 لوأ ف طبقا طق يس شيانعا تيد 0 رئاجلا طساقلا « ًادشر اورحت
 جاجحلا نأ : رريبج نب ديعسس نعو ؛ قحلا قيرط نع نورئاجلا نورفاكلا ٠ نوطساقلاف «ءاسنلا

 هنأ اويسح :لاق ام نسحأ ام مولا لاقف «لداع طساق لاق ؟ ىف لوقت ام هلتق دارأ نيح هل لاق

 امأو ) هلوق محل التو « اكرشم ًاملاظ يناس هنإ ةل-هج اي : جاجحلا لاقف ؛ لدعلاو طسقلاب هفصي
 ؛قحلا قيرط اودصق ىأ ( ًادشر اورحت ) ٠ ( نولدم# مهءرب اورفك نيذلا مث ) هلوقو ( نوطساقلا

 ق>أ ىأ «ىرحأ كلذ : موق نم ىرحتلا ل.صأ : دربملا لاق ءاوخوت اورحت : ةديبع وبأ لاق

 : .كيلعا يع ىل ب اذكر لعف هنأ ىزرت او نا رك

 الازئرم هيفو ( أبطح منهج اوناكف نوطساقلا | امأو ) اولاقف نيرفاك ١/ اوهذ نجلا نإ م“

 تاوث رك ذ لب ( باوجلا ) ؟ نيالا باوث رك ذي لو ؛ نيطساقلا باقع ركذ م« لوألا )

 , ىلاعت هللا الإ ههنك غلبيال امظع ًادشر اوخوت ىأ ( ادسثر اورحت 0 لاب هليبق عياش نال

 . تاروشلا ىف الإ ىدحتال لانه لثمو

 مهأ ( باوجلا ) ؟ رانلل اطح نونوكي فيكف « رانلا نم نيولخم نجلا ( ىلاثلا لاؤسلا

 انههو لق ءاذكه ًامدو ا اوراصو ةيفيكعاا كلت نع اوريغت مهنكل ؛ رانلا نم اوةلخ نإو

 .« نانا مالك رخآ

 ضرع نمو هيف مهنتفنل ٠ ًاقدغ اءام مهانيقسأل ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو )) ىلاعت هلوق

 عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق ) ريدقتلاو , هيلإ ىحوملا ةلمج نم اذه ( ًادعص ًاباذع كاسي هتاوقركم ل نع
 : لئاسم انبهو : هيلإ ىحوأ ام ىناثلا عونلا وه اذه نوكيف ( اوماقتسا ول نأو ) ( رفن

 ول ثيدحلاو . نأشلا نأ ىلإ ىحوأو ىنعملاو « ةليقثلا رم ةففخ نأ « لوألا ةلأسملا م

 اق نينا لطفك! لافلا نين ! ]ديزل لسور 0 لاق . اذكو اذك ناك-ا اوماقتسا



 ١و 11! 1ناوححلاضلا ان انأاوبانا لاقت ةلوك

 هال ه 6 هتاسم ه6 نت ده نت ه2

 نأ ىف اا :ظ اور رداددق َقئارط انك كلذ َن دامو 20 ناو

 ت2 26هده 268 تا ١ 52 22 - م 2 2-2 هر ه مد هج هردق 0 هر

 9 اماىدملا |:ىىم | ل 31 »1١«( انره 00 5 ضرالا قرا زجعل

 7-2 حاس #7 صوص ٠ فا انإ هر ٠مم

 يو امهر اول و امحاتف ضدلف كي نمهر» ن .ش

 ٠ 4 اددق قئارط انك كلذ نود انمو نوحلاصلا انم انأو ال ىلاعت هلوق « رشاءلا عونا ل

 ماقم هل الإ انم امو ) هلوقك فوصوملا فذ كلذ نود موق انمو ىأ نوةتملا نو+لاصلا انم ىأ

 نونوكي نيذلانودصتقملا مهنأ (لوآلا) نالوقهيف ؟ نم نيملاصلا نود مه نيذلاب دارملا مث (مولعم

 نودصتقملا هيف لخديف ؛ حالصلا ىف الماك ن وكي ال نم دارملا نأ ( ىتاثااو ) نيلماك ريغ حالصلا ىف

 عطقتلا ىنعمىلع !هتلالدل ددقلاب قئارطاا تفصوو . عطقنم ةعطقلاك. ددق نه ةدقلاو ؛ ن واكو

 هاذه ىرذ ىأ' (ادذق قارطأل يود انكددارملا اهدحأ ) هدو هبال هررشقت قر لل

 قانك ( امناثو ) جراو+و ضفاورو ةيردقو ةئجرم مهف' مكلاثمأ نجلا هس يدنا لاق هنا

 فاضملا فذ ىلع ًاددق قئارط انقئارط تناك ( اهئلاثو ) ةفلتخلا قئارطلا لثم انااوحأ فالتخا

 . هماقم هيلإ فاضملا ريمضلا ةمأقإو ؛ قئارطلا وه ىذلا

 4 ابره هزجعن ناو ضرأألا ىف هفازجعن نل نأ اننظ انأوإ) ىلاعتهلوق (رشع ىداحلا عونا

 هرعت نلا أ“ نالاح امهنأ )ل 00 نامجو هيف, : ايرهو نضرالا "فو. نيقللا ىدمأ» نلقلا

 ىف هزجعن نل ( قاثلاو ) ءامسلا ىلإ اهنم نيبراه هزجعن نلو « ابيف انك امنيأ ضرآلا ىف نينئاك

 الط ناأي ره هرحتت نأ و: اومارلطا داوأ نإ سوال

 فا الف هبرب نمؤي نف هب انمآ ىدهلا انعمس ال انأو )ب ىلاعت هلوق ( رشع فاثلا عونلا 0
 انمآ ىأ ( هب انمآ نيقتملل ىده ) ىلاعت لاق ؛ نآرقلا ىأ ( ىدحلا انعم املر ( ًاقهر الو

 ةلج ريدقت ىف مالكلا نوكي اذه ىلعو , فئاخ ريغ وهف عيأءانف اذكال رهف ( فاخن الف ) نآرقلاب

 « فخمال ليقل كاذ الولو ء!مهدقت ىذلا طرشلل ءازج ريصتل اهيلع ءافلا لخدأ  ربخلاو أدتبملا نم

 « ءافلا لاخدإ بوجوو هل ًاريخ عمي ىتح هلبق أدتبم ريدقتو « لعفلا عفر ىف ةدّئاف ىأ لج ةنإف

 وهف ليق هن اكف « كلذ لف اذإ هنأ هيف ةدئافلا انلق ٠ فخ ال لاقي نأب هنع ىنغتسم هلك كلذ ناكو

 « هريغ نود كلذل صتخلا وه هنأو « ةلام ال جان نمؤملا نأ قيق< ىلع الاد ناكف ؛فاخي ال

 ىلاعت هلوقو . فخم الف : شمعالا أرقو : ًافئاخ نوكي هريغ نأ هانعم فاخب ال وهف هلوق نآل
 سع زج فاخب ال ( لولا ) نابجو هيف مش ؛ ملظلا قهرلاو « صقناا سخبلا ( ًاقهر الو اير

 9 فان ال (ىتاثلا) امهءازج فاخب الف ًادحأ ملظالو ٠ ًاقح اد-أ سخبب لل هنآل « قتهرالو



 ةيالا/. اهزأ اثأ ىردن.ال انآ: لات ظلوق ١4
 يي حيي إال بيبي ب يححييبيبييبييييبيبببيببببببببي يب بنتلي جي بيبي بيبي | يب باياييينناااااببييبيس

 د هت هس 2 هه -ء هردق 0 ا ا هل ام هَ

 6٠١ » ادّشر مهد مهب دارأ مأ ضرألا قبانقدررا ثا ىردنالاا و

 ؟ ةيلهاجلا ىف اذه 9 ىف نولو# مت :ك ام : لاقف , رانتساف مجنب ىر ذإ راصنآلان م رفن ىف سلاج

 : ىلاعت هلوق ريسفت ىف هان , خلا ثيدحلا 6 ميظع دلوب 31 ميظع توم :لوقن انك اولاقف

 البف هدوم ياك يقل هذه قلك هوو ةذكبن ترقق ىااولاق ما انندلا ءامسلا انيز دقلو)

 : نيماقم ىلع ىنبم « باوجلا 0 و ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب امصيصخت ىنعم اهث . ثعبملا

 ىضر سابع نبا لوق اذهو ثعبملا لبق ةدوجو» تناكام بهشلا هذه نأ 4 لوألا ماقملا ١

 كارلا نوكمتطرفا/ املا لإ نودي نال ناك:لاق :لسابعنرا قع ئآووأ تنال ؟نبفأو « امهنع هللا

 كاب د كلة تاذايرلاءامزو٠ةلةمسلا نركتنا الدان كسلا ]مل انلتع اهنا رك 1 هنالك اا 3211 داذ
 محط لاقف « كلذ لبق ام ىري موجنلا ن كت ملو « مهدعاقم أوعنم 01 هللا ىلص ىنلا ثعب الف

 71 هللأ ىلد هللا لوسر اودجوف 0 2 ضرالا ىف ثدح ل الإ 00550

 لوسر ثعب ىتح ىسيع عفر ذنم مجنب مري مل : كيكو ىأ لاقو « هرخآىلإ ثيدحلا ؛ لصي ًاماق

 نوذظي ؛ مهماقر نوقتعيو مهماعنأ نوريسي اولمؤ كلذ لبق هوأر ام ًارمأ شيرق تأرف ؛ (مىرفهللا

 قنا كدا 5 ,أرف موجنلاب ىر ؟ اولاق ؟ ىرأ ام مت متلعف مل لاقف ؛ ؛ مرباكأ ضعب كلذ غلبف . ءانفلا هنأ

 ورف فرعت ال امون تناكنإ و « سانلا ءانف تقو 7 ةفورعم امو .ك:نإف اوريصال اقف « ءامسلا

 ف 0 روهظ دنع اذهو « ةله» صاألا ىف لاَقف هونيخأف «فرعتال ص اذاف ءاورظنف ثدح دق صأ

 هللا دبع نب دم رهظ 7 ماوقألا كئاوأ ايحأو هلاومأ ىلع نايفس وبأ مدق ىت> اةيايدالا 0

 ننرخأتملا لعلف تافيرحتلا املع تلاوت دق لئاوألابتك نأ اومعز ءالؤهو ؛ لسرمىن هنأ ىعذيو

 اهلعل ةيلهاجلا لهأ ىلإ ةبوسنملا راعشألا اذكو « ةزجعملا هذه ىف مهنم ًانعط اهب ةلألا هذه اوقْلأ
 . ةلو>نمو مهلع ةقاتذع

 الإ ثعبملا لبق ةدوجوم تناكبهشلا هذه نأ باوصلا ىلإ برقآلا وهو 4 ىناثلا ماقملا )ل

 : لاق هناأل «نآرهلا ظفل هيلع لدب ىذلا ,ه اذهو ىوقأو لف ؟ةفرتفو كام تديز ارنأ

 (دعاقم اهنم دعقن ) هلوق كلذكو ةرثكلاو .لم اوه ثداحلا نألع لدي اذهو ( تئاه اهاندجوف )

 ىذلا اذه لءف ؛ اهلك دعاقملا تلم نآلاو ببشلاو سرحلا نم ةيلاخ دعاقملا ضعب اهيف دجن انك ىأ

 . ةيلكلاب قارتسالا عنمو مجرلا ةرثك وه امتإ ء ببسلا باظو دالبلا ىف برضلا ىلع نجلا لمح

 معر مدار أ مأ ضرألا ىف نم ديرأ رشأ ىردن ال انأو إل ىلاعت هلوق ( عساتلا عونلا ١)

 كلان أ ره 9 نم عنملا نم دودقملا نأ (ةندكل انأ ( اههدحأ) : نالوق هيفو 4 اديك

 عنم هدنع ىذلا د لاسرإ نم دوصقملا نأ ىردنال ( فاثلاو ) ريخو حالص مأ ضرألا لهأب

 . اودتهبف اونمؤي نأ دارأ مأ « ممآلا نم بذك نم كله اماوكللف هوبذكي نأ وه قارتسالا نم



 ١ةهأ/ ةءاللاد ءامتللااانكللانإو كاك مكاوق

 ه2 252 2 200 - سم ه2

 انك نا سنو مي تم اعالج رح ءامسلا شالو انو
6 

 نااةبكرلا ايش ديلا عمت َنف عسل عام 2 0
 سي

 هيأ متتنظ اي او ظ سنإلا نأو ريدقتلا ناك « ضعب عم مهضعب هلاق ىذلا وهو نجلا مالك نم اناك

 نيريدقتلا ىلعو . شيرق رافك اي متننظ اماونظ نجلا نأو : ريدقتلا ناك ىحولا نم اناكنإو « نجلا

 ,« ثعبلا 56 نم مهفف 0 ىدوو و[ كراتم مف ناك منأ م نجلا نأ ىلع تلد ةيالاف

 مالك ىلع هلمح نأ ملعاو « ةمهاربلا بهذم وهام ىلع ةلاسرلل ًادجا ثعسالا امن أذا زل نوكاشلا اذني

 . قثال ريغ نيبلا ىف نجلا مالك َََع ىنجأ م الم ءاَقلاف نجلا مالك هدعإ أمو هليقام نال هل نجلا

 ( ًاهثو ًاديدش ًاسرح تنام اهاندجوف ءامسلا انسمل انأو ) ىلاعت هلوق 4 عباسلا عونلا ١٠
 (ىيضلبا :هلغوو را كملنا إو هلت: لاق" ررحتم ةيلاط_ىكناملا] انقل كلطلل يكن انت 1 ل[ رول الا

 مسا سرحلاو « اهلعأ مالك عامتساو ءاهسلا غولب انبلط ىنعملاو « هوسسجتو مهنيعأب هوسج : لاقي
 . (١)ادادش ليقلهانعمىلإ بهذولو ديدشب فصو كلذلو مادخلا ىنعم ف مد اكس ا رهلا ىنعم ىف درفم

 ًابابجةل ابحي نآلا عمتسي نف عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو ل ىلاعت هلوق « نماثلاعونلا ل

 (ادصر ابا ) هلوق فو ٠ بهشلاب انيمر عامتسالا انلواح ىتم نآلاف عمتسن انك ىأ ( ًادصر
 نورك نأ بحب اذه لغو كب اللا: نم ادص[(واعويشلا نمي ا كلاز ىعيب لزاقم .كلاق اه دخل رادو

 دق ًاباهش ىأ ءارفلا لاق ( اهيناثو ) دصار عمج وهو باوشاا ريغ دصرلا نآل ًادصرو ًابامش سيدقتلا

 نأ زوجت( اهبلاثو).لوعفتم ىمع لكفن رقتو ؛ ظاهنقلل تبعت ةصرللل فا: للعوز لدبي لوبا فل دصرأ
 ةادصارتم هلدضإن فايتثلا نأكف , هلو دج[ ناك ممل تابغلا ناكل كادر م ]بظا]راعلا انهار نق

 حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو ) : ىلاعت هلوق ٠ ريسفت ىف ةلأسلا هذه ىف انيصقتسا دق انأ معاو

 هيلع كديرزو فنعبملا ليقرتداوكيوم تناكاي عكوتلا, هذه للذق نان( نطانشلا سوح راو
 كلذو ٠ بهشلا هذه ضاضقنا بابسأ ىف اوماكت ٠ نيمدقتملا ةفسالفلا عيمج نأ ( اهدحأ ) رومأ

 حيباصمب ايندلا ءامسلا انيز دقلو ) ىلاعت هلوق ( اهناثو ) ثعبملا لبق ةدوجوم تناكا أ لع لد

 ( اهثلاثو ) نيطايشلا مجرو نيبتلا . نيتدئاذ بكاوكلا قلخ ىف ركذ ( نيطايشلل ًاموجر اهاناعجو

 : رجح نب سوأ لاق « ةيلهاجلا لهأ رعش ىف ءاج ضاضقنالا اذه فضو نأ

 ابنط هلام رودي عقن هعبتي ىردلاك ضقناف

 مدلا هعمل ىردلاك رولا و هفلإ نود نم ريعلا انيلع د عرخلا نب فرع لاقو

 تلكم هللا لوسر انيب د امهنع هللا ىضر سابع نبأ نع نيسحلا نب « لع نع «ىرهزلا ىورو ِهَنلالَص

 باوصلا وه هدأ ام لعلو 000 لقي : لصالا ىف )١(



 ةيآلا . 0 لاجر ناك هنأو : ىلاعت هلوق ١و
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 . جاجتحالاو لالدتسالا ةكربب تاءلظلا كلت نع 1 اهإ مهنأو ديلقتلا ببسي

 فوذح ردصم فصو هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ؟ بصن م ابذك هلرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 نال ردصملا بصن بصن هنأ ( اهنأثو ) ًابذك الوق هللا لع نجلاو سنإلا لوقت نل نأ ردقتلاو

 هلم جلو : الوقت عضوم ًابذك عضو (لوقت نإ نأ) أرق نم نأ ( اهئلاثو) لوقلا نم عون بذكلا

 :كي ذك الإ نكت ال الوعتلا .نال نعم

 هيف ( نجما نم لاجرب نوذوءي سنإلا نم لاجر ناكهنأو ل ىلاعت هلوق - (سماخلاعونلا)

 الم لا ىلط انوفا ديا إناس الاف اوخرلا )نأ نو فلل زو رج لايق وهز ( لوالا))| :نالزق
 راوج ىف تيبيف ؛ هموق ءارفس رش نم ناكملا اذه زيرءب وأ ىداولا اذه ديسب ذوعأ لاق «ضرآلا

 ًاناكم دجو اذإف  مهدئار اوم اوطحق اذإ « ةيلهاجلا لهأ ناك «نورخآ لاقو « حبصإ ىتح مهنم
 ىداولا اذه برب ذوعن اودان ضرألا كلت ىلإ اوهتنا اذإف « مهدانيف هلهأ ىلإ عجر ءامو الك هيق

 لوقلا ) نوبرهيذ نجلا مهعزفت امبرو ؛ اولزن دحأ مهعزفي مل نإف « نجلا نوذعي ةفآ انبيضي نأ نم
 ل2 نا الادعل يلعلا»اغرأن قيلإلا ضلاج رن نوذؤمي نسنإلا نمار ناك هنأ دازمملا ( ىاثلا

 اوردد ام] لوألا انها ف احأو < |ىداولا اذه قب ارتش.نم هللا لوطا ذارعأ ل جرلا كوش نأ
 نم رك ذلا نأ ىلع ليلد مقي مل هنإف « فيعض اذ- هو « نجلا مسا ال سنإلا م الجزل نآلا ,تةيلإ

 أ رجو ًامإ مهوداز هانعم نورسفملا لاق ( ًاقهر مهودازف : لو امأ --- سا الا نذل

 هلوق هنهو « .ىشلا نايشغ قهرلا ىدحاولا لاق« مبظافلأ نم !ذهلكء ًارششو ًايغو تر
 لاقي و . نولئاسلا هامشْغي ىأ قهملجرو ( ةرتق اهةهرت ) هلوقو (رتق مبهوجو قهري الو ) ىلاعت

 ) نجلا هأ شد نأ نم نوكأ نجلا اوداتعللا اعإ [قسنرإلا َلاَجَر نأ ىتعملاو ©« تلر 0 اذ فلا انتقهر
 ْم

 مهيلع اًورتجاو مولذت انباهتلاب اةوذدؤءت موا مم اوذوءت ال مهنإف « نايشخلا كلذ ىف اوداز مهنإ مث مث

 نجلا لعف نم اوداز لوقلا اذه لبعو ٠ مثردنخ خو مثوطبخ ءاظع لوق ىن مم اذهو 5 ابلغ مثو دازف

 نجلاف نجلاب اوداءتشسا( ان نينإإلا نال كلذو ننإلا لعف نم اوداز نأ رهو 5 لوق ةيآلا ىفو

 قاسع قئاللا وه هلولا لوقلاو 6 سنا نجلا انس نولوهيف ًاناغط ذوعتلا كلذ بدسإ نودادزب

 . انمظنل قفاوحلاو ةيآلا

 ٠ ( ًادحأ هللا ثعبي نا نأ مت متتنظ ايا ونظ مهنأو إل ىلاعت هلوق 6 سداسلا عونلا ل

 نإف ىحولا ةلمجنمانوكينأل متحو ؛ 0000 انوكي نأ لمتحي اهلبقىتااو ةيآلا هذهنأ معا
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 ةبحاصلا نآل ؛ مظعو هردق دج ىأ « انيف دج ةرقبلا ةروس أرق اذإ لجرلا ناك» ثيدسحلا هنمو

 هزنم هناخلس قهاوا تؤكل !تايسا ىف ةقهو, 7 (لاانخء ال اا فكتملا :كرزلا ل اريل فعلا فلل ادد
 . صقن لك نع

 ىأ ةد-يبع وبأ لاق « دجلا كنم دجلا اذ عفنيال » ثيدحلا هنهو ىنغلا دجلا ( ىنائلا لوقلا )ب

 اهلخدب نم ةماع اذإف ةنجلا بأب ىلع كَ 2 رخالا ثيدخحلا كلذكو 2 هانغ كتم ىنغلا اذ عفن ال

 نع ىنغ ىلاغت اهنأو عملا نؤكتيف# اين دلا' ف نتغلا با ىدت/« نوم دجلا .كاكأ اذزاواء الفلا

 نَع ازا دجلا لعخ هدوجو هنم ىذلا ةلضأ ناسنإلا دج نأ وهو 6( ثلاث لوقإل هيف ىدنعو

 نع ةلاعتم ةصوصخ لا هتفيفح نأ ىنعملا ريصبش دوجولا ةجاو نوكت هه ان] ثيح نمد ةقيقحلا

 امو 1 هتأاهج م ند دوجولا بجاو نوكي نأ نلت اذا بزجاولا نال ريغلاب قلعتلا تاهج عع

 ناو اص: نك نأزلاجتسا ثلا دك تاك

 هدب وبر قدص ىأ قايكشلاب انير لجو زييعلا ىلع بصنلاب انير ادد ءعر 4 ةيناثلا أمن 0

 هيلع ام داسفل اوهذت نآرقلا اوعمس امل نجلا ءالؤه نأاكو ؛ دلولاو ةبحاصلا ذاختا نع هتيطإ قحو

 . ىراصنلا نيد نع ًايناثو كرشلا نع.الوأ اوعجرف نجلا ةرفك

 ( ًاططش هللا ىلع انهيفس لوقي ناكهنأو 9 ىلاعت هلوق نجلا هركذ ام « ثلاثلا عونلا ل
 ىأ هيف دعبأ اذإ موصلا ىف طشأ هنمو هريغو ملظلا ىف دحلا ةزواج ططشااو لقعلا ةفخ هفسلا

 : هف طشأ ام طرفل ططش_ هسفن فوه الوق لودي

 دحلا ةزواجم دارملا نأ ىلع نا ظفللا ف:نيلو ءادملا ةزواخي ها ططقلار ناكل نمل اهنأ 1

 . دلولاو ةبحاصلاو 5 5 تايثإ ]و « هببشتلا ىلإ ىضفت تاي مالا اقانجلا ءاواللل اطمتلال 2
 : مومذمو ططش نبض الا اكو

 ِ ناتلاسمهيفو يابذك هللأ ىلع ناو سنالال وقت ََن نأ انزظ انأوإ ىلاعت هلوق (عبارلاعونلا)

 ىلع بذكلا لاقي ال هنأ اننظ اناأل , ريخلا لوق انذخأ امن انأ ةيآلا ىنعم 6 ىلوآلا ةلأسملا ١
 تاللاهجلا كالت ىف اوعقو اعإ مهنأب رارقإ مهم اذهو« نوبذكي دق مهنأ انيلع نآرقلا انعمس املف ؛ هللا
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 كلا ذآ هلإ 2 لاه ١ تاملرام » فلا يني واولا مب ىحو ورمع بأ نع ٠ نورهو
 اذإو ) نذأو دعأ لاقي !مةرمه واولا تيلقف ىحو هلصأو واو ريغ #نرم زمحلاب ىف 7 ءىرقو

 : لئاسم هيف ( نجلا نم رفن عمتسا هنأ لامك هلوقو ( تتقأ لسرلا

 ىحوأ لعاف بئان هنال كلذو حتفلاب ( م :سا هنأ ) هلوق نأ لع اوعمجأ ليا ةلأملا ١

 ىح أدتبم هنآ ( انممسانإ ) هلوق ىف انإ رسك ىلع اوءمجأو ( نآرقلا اذه ىلإ ىحوأو ) هلوقك رهف

 اوممجأ 0 انيب نذالا 2 ىلع قار لا لمحت نأ ( امهاد>] ) ناةءارق انهه مث ؛لرقلا دعب

 لاخلا الو اكوا نامل ون ناك امو حتف ىحولا نم ناكاف امهلع

 انمآو ( هب انمأم ) ريدقتلاو لكلا حتف ( امهناثو) « ( ماق امل هنأو ؛ هلل دجاسملا نأو ) هلوق امهو

 نيهجو نم لاكشإ اذهه ليق نإم « قاويلا اذكو انهفس لوي ناكهنأبو ( انبر دج ) ىلاعت هنأ
 لو, ناك هنأب انمآو لاقي نأ حبقي هنإف ةروسلا هذه ضعب ١ نامإلا ةفاضإ حببقي هنأ ( امهدحأ )

 لاقيال ضفاخلا راهظإب الإ 00 ءاملا ىلع فطعي ال هنأ وهو ( ىاثلاو ) ًاططش هللا ىلع انهيفس

 ىنعم ىلع انمأ هلوق انلمح اذإ انأ نيلاكش إلا نع ( بارجلاو ) ديزبو هب انما لاه لب: منو منا

 . نالاكث إلا لاز اندهشو انقدص

 اوناكرفنلا كلذ نأ ىور ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام مهنم ةعامج نجلا نم رفن 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 هيام ركع نا نأ ملعا مث ؛ نيكرشمو اسوي و ىراصنو دوم مهيف نأ نسلا ركذو ءأدو#

 انمآف دشرلا ىلإ ىده ًانع ًانآرق انممم انإ اولاقف !) ىلاعت هلرق هوكح ام ( لوألا عونلا ١

 مبموق ىلإ اولو ىضق ادلف ) هلرةك مهلإ اوءجر نيح مهموقا اولاق ىأ ( ًادحأ انبرب كرشتذ نو هب

 بيجعلا عضوم عضوي ردصم ([عو) ,هرئاظنو هاك 3ع ا 0 0غ انآرق) ؛ (نرذ:م

 َّئىأ هياتم أف) دمح وتلا ىلإ ليقو « باوصلا ىلإ 2غ (دشرلا ىلإ ىد<) « بيجعلا نم غلبأ هنأ كلثالو

 ًادعأ انبريكرشن ناو )ديحوتلاوهو : نآرقلا ف ىذلا دشرلاب انمآف دارملا نوكي نأ نكمتو (نآرقلاب

 !قيكرشللا نماااوناكن إلا كتلوأ نأ نعالد اذه هب كلارشإلا نق” ةلع انكم ىلإ دوعن نأو ىأ
 ةبحاصلا نع مهبر اوهزن ءكرشلا مهسفنأ نع وفن مهنأ ٠ نجلا هركذ ام « ىناثلا عونلا ١

 كولا
 : لئاسم هيفو « ادلو الو ةبحاص ذختا ام انبر دج ىلاعت هنأو 9 اولاقف

 مظع ىأ نالف دج لاقي ةمظعلا ةغللا ىف دجلا ( لوآلا ) نالوق دجلا ىف « ىلوالا ةلأسملا ١



 ١غ ةيآلا . عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق : ىلاعت هلوق

 كعم بهذأ انأ تلق هللادبع لاقف , ةثلاثلالاق مث  اوتنكسف ةيناثلا لاقمث , اودكسف ؟ ىعم بهذي نف

 , هزواجأل لاقت أطخ ىلع طخ :؛ بد ىأنبا تعشدنعنوجحلا ءاجاذإ ىت> قلطناف لاق هللالوسراب

 عرقت ممرفوفد نر رم 6 طزلا لاوكر مهن اك لجحلا لاغمأ هيلع اوردخاف نرجحلا لإ ىضم مث

 « نآرقلا التمث ء سلجإ نأ هديب ىلإ أهوأف « تمقف ىرصصب نع باغف « هوشغىت> !هفوفد ىف ةوسنلا
 «ىرخأ ةياور ىفو . مهارأ الو مهتودص عمسأ ترص ىد> ضراألاب اووصلو ؛ عفتري هتوص لزي ملف

 هذهلاق ؟ كلذىلع كلدهمشي نف اولاق . هللاىن انأ لاق ؟ تنأ ام : مل-و هيلعهللاىلص هلال وسرل اولاقف

 اذام ىلع لاقت 2 هيذد نيب تدصنأ ىد عقاعف 0 اهقورع ١ تراك 4 ةرد#ثا» لاك 3 ةرجشلا

 . تناك 5 تراص ئَ تءاج 5 تعج رف ؛ ىهذأ لاق ٠ هللا لوسر كنأ د تلاق ؟ ىل نيدوشأ

 كزذ 0 لاق : هللأ لوسزان مع تلق 9؟ 0 3 كا لاق 0 ىلإ داع اكل - دوعسم نا لاق

 مهمتدوزف . دازلا ىتولأسف ٠ نيرذنم مهموق ىلإ اولو مث «نآرقلا نوعمتسب اونأ نجلا ءالؤه «كل
 . رعب الو مظعب دحأ نييطتسي الف «رعبلاو مظعلا

 بهذمو 1 سابع نبا بهذم نسب قفوتلا قيرطو 2 تاناورلا قر 0 المك ذل ملعاو

 هذه هبلإ ىلاعت هللأ نحوأ 2 ال وأ عئو سابع نبأ 0 أم لعل ) اهدحأ ( هوجو نم دوعسم نا

 نوكت نأ ريدقتب نأ ( اهيناثو ) دوعسم نبا ىور اك ٠ كلذ دعب مهلإ جورخلاب أ مث «ةروسلا

 هنأ الإ 0 مهياع نآ رقلا ةءارقو 5 ملإ باعذلاب أ مالسلا هيلع هنأ الإ 2 ةد>او لم نجلا ةحناو

 اولاقو ايكو ئكنولا نراك وأ ىلاعت هلاف . اولعف ءىثث ىأو « اولاق !اذام مهنأ فرعام مالسلا هيلع

 اونمأ مهو 2ع 0 مها مالسلا هيلع وهو 2 ةددحاو له تناك ةعقاولا نأ ) املاثو ( !نك

 اذك ناكو ( بع ًانآرق انعمس انإ ) ةياكملا ليج ىلع مههوّتل اولاق مههوق ىلإ اوعجر امل مث ءهب

 هوجولا هذه تناكاذإو ؛ مهءاوقأل هولاق ام ملسو هيلع هللا ىلص دم ىلإ هللا ىحوأف ءاذكو

 3 بيوكفاا ىلإ ليبس دلؤ داع

 ىحوأ ام هباحأل رهظي نأ هلوسرل ىلاعت هنم أ (لق) ىلاعت هلوق نأ ملعا 4 ةثلاثلا ةلأيسملا 0

 كل ثعل م مالا هيلع هلأ كلذ أوفردإ نأ ) اهادحإ 7 دئاوف هفو »2 نجلا ةعق و َْى هللأ

 نآرقلا | وة مهدرع 6 1 نرد نأ جتيارق ملعي نأ ( اهناثو ) نجلا ىلإ ثعب دمف نت ل

 ) اهعيارو ( لينك نوفلكم نجلا نأ موقلا مل لأ ) مثل اثو ( لوسرلاب احا 3 هزا2إ اوةرع

 وعدي مهنم نمؤملا نأ رهظي نأ ابن اخوزت اجامل رظبعيو قلم نهدي ل ارب ا ووإلا
 . سانلا اهفرع اذإ ةريثك ملاصم هوجولا هذه لكى فو  ناميإلا ىلإ هتليبق نم هريغ

 نوكيو كلا لازنإو ماهل إلاك ءافخ ىف سفنلا ىلإ ىندملا ءاقلإ ءاحإلا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نسفوب ةيلوط قارا كفلاإلا سوا: ,ةررعقللا ةئارقلا وأ حولا [ حولا موق نم ةعرس ىف كلذ

 عج اكملاو سزءرلا راذص ماسجالا ماظع ىنعي .. ىاكملا سسوءركمم-ؤرو طزلا ماج أك مهماسجأ : اذكه ثيدحلا ىورب )١(
 . ريخص رئاط وهو ءاكم

 6م. رخل مو



 ةيآلا . عمتسا هنأ ىلإ ىحوا لق : ىلاعت هلوق ١

 ممو « ًاديأ اندنع نورضاح ةكئالملا ءالؤه نإ مث ء كلذك نوكي نأ نجلاو كلما ىف بحي آذإف

 دنع نورضح اوناكدقو؛ ؛ حاورألا نبق هنع أضيأ نورض< و.« ةظفحلاو نويتاكلا ماركلا

 ىف نوكي نم دنع نولاجلا سانلا كلذكو « مارب ناكام موقلا نم ًادعأ نأو « تلي لوسرلا

 ةيؤرلا بجن ١ نإو اهأر ال مل ه نوصل دنع فيثككلا ةيور>تنحتو [نافا ا اروبا عزنا

 لطب دقف ةيالصلاو ةفاثكلا مدع عم ةددنئقلاو.ةوقلاب نودصاومءاوناكنإ وأ مهيهذم لطب دقف

 ىلع ردقتال اهتفاطلل اهنك.لو . ةيحو ةفيطل ماسجأ امنإ اولاق نإو « ةايحلا طرش ةينبلا نإ : مهوق

 هذه عد نجلاو كلملاب رارقإلا ىف محلا+ ةلمجابو ٠ نآرقلا ميرصل راكنإ اذهف  ةقاثلا لامعألا

 هيتلا وه اذهف « ةنيبم ةجح نع الضف ةليخع ةيش مههاذم ةدح ىلع اورك ذ مهتيلو ء برع بهاذملا

 .قيفوتلا هللابو «تالكشملاو قئاقدلا نم بابلا اذه ىفاام لع

 ؟ ال مأ نجلا ىأر له ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ف تاياورلا تفاتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 اوناكنجلا نإ لاق . مثآر ام مال- سلا هيلع هنأ سابع نبا بهذم وهو ( لوألا لوقلاف )

 ثعِب ؛ اسلف ةنبكلا ىلإ اهنولي و ءامسلا رابخأ نوعمتسيف دمت و ىسع نيب ةرتفلا ىف ءانسلا نردَصَقت

 مهيلع بهشلا تاسرأو ءامساا ربخ نيبو نيطايمشلا نيب ليحو ؛ ءامداا تسرح مالسلاهيلع ادم هللا

 اياك قعر لا نارام | راربصات كنس نت زن نبال هلا عن ةكعلاو هو ارك وب لفل ]| نلل' ١ رق

 ظاكع قوس ىف تلي هللا لوسر اوأرف ةماهت ىلإ نيبلاطلا كئاوأ نم عمج لصوف ببسلا اوبلطاو

 اح ىذلا وه هللاو اذه اولاقو هل اوعمتسا نآرآلا !وءمس ايلف رجفلا ةالص هبادكأب لصي وهو

 هللا ربخأف ( [ب انآرق انعمس انإ ) انموقاي اولاقو مهموق ىلإ اوعجر كانهف ءامسلا ربخ نيبو كنيب
 لكي مرو نات ادكوتاذك ىلإ[ لخوأ لق ) لاقو بيغلا كلذ نع مالسلا هيلع ًاد# ىلاعت

 فرع ام نإف ىحولا ىلإ ةعقاولا هذه ةفرعم دنسأ امل ممآر ول ذإ نجلا رب مل مالسلا هيلع هنأ ىلع

 أودع نيذلاونّيطايش هلا ممبهشلاب : اومرنيذلا ليق نإف 4 ىحولا : هن امث] دئسإال ةدهاشملاب هدو

 ايلف نيطايشلا عم اوناكن جلا نأ ( لو'الا)) : نارجو هيف انلق؟ عما هجو فيكف نجلا مث نآرقلا

 نه اوناك بهشلاب اومر نيذلا نأ (ىاثاا) ريا سس ىف مهعم اوناكن يذلا نجلاذخأ نيطايشلاىر

 ةعاط نع ديعب درمتم لكن اطيشلا نإف سنإلاو نجلا نيطايش ليق اكن يطايش مهل ليق هنأ الإ نجلا

 طهر مدق لاق رذ نع مصاع ىورف ؟ ره نم نآرقلا اوعمسنذلا نجلا كل 8 ااوفلتحاو# هللا

 اوفرصنا مث لسو هيلع 00 |! ةءارق اوعمسف ملسو هيلع هللا لص ى الا ىلع ةكم هباحصأو ةعبوز

 ًاددع نجلا رثك أ مهو نابصلتشلا/ نم  اوتاك ليقو 1( نجلا: نط ًاززفن كيلا اهييغفاو ) هلوق كلذف

 ٠ مونم سس 1 دوذج ةماعو

 مييلع نآرقلا أر قيل مهيلإ ريسملاب عقلي ىنلا ىمأ هنأ دوعسم نبا بهذم وهو ( فاثلا لوقلا )

 نجلا ىلع نآرقلا ولتأ نأ ترمأ» مالسلاو ةالصلاهيلعلاق ؛ دوعسم نبا لاق « مالسإلاىلإ مهوعدإ و



 انآ ةيآلا . عمتسا هنأ ىلإ ىح.وأ لق : ىلاعت هلو

 ةفيطا مههاسجأ تناكءاوس ؛ نجلا دوجو ناكمإب لوقا رهظ اذه دنعو « ةديدش ةقاش ءايشأ ىلع

 ٠ ةريغص وأ ةريبك مؤازجأ تناكءاوسو ٠ ةقنكك)

 ىلع أرداق نوكي ىت ةينبلا ىف ةبالص نم دبال هنأو ةايحلا طرش ةينبلا نأ 4 ىناثلا لوقلا إل

 ةعفتم عناوملاو ًارضاح ىترملا نوكي نأ نكسمي له هنأ, ىهو ؛ ىرخأ ةلأسم انههف ةقاشلا لاعفألا

 كاردإلا لصحي ال اذ_ه عم مث ؛ ةميلس ةساحلا نوكتو : ةلصاح دعبلاو برقلا نم طئارشلاو

 ةعائتماب [نكتختدقف ةلزتعلا .اهآو.2:ةاوزاؤا دك ا ةعاظتأو [ئاردتعاللا ءامأ 6 زان اطلقو نيف نا كلاؤأ
 ىرنانأ (لوآلا ) : نارمأق ةيلقعلا امأ ؛ةيلقنو ةيلقع هوجوب هلوق ىلع جتحا ىرعشألاو ء القع

 ةلطاق: نأ عم ضعبلا نود ديعبلا كلذ ءازجأ ضعب ىرأ نأ هير ةقاذ امون رع دلل نال

 انيلعف ةمئره ريغ ىمع ىلا ءاز زجاللا ىلإ ةيسنلاب 7 تطل +١ الا كلت ىلإ طئارشلا عيمجو هنالك

 كاردإلا نوكي ال عناوملا ءافتناو طئارشاا لوصحو ىثرملا روض>و ةساملا ةمالس لوصح عم نأ

 مسجلا كلذ انيأر اذإف ؛ ةفلأتملا ءازجالا كلت عرمب الإ هل ىنعمال ريبكللا مسجلا نأ (ىاثلا) ابجاو

 ةيؤرب ةظورشُم ءزجلا اذه ةيؤر نوكت نأ امإف...ءازجالا كلت انيأر دقفدعلا نمرادقم لعزريبكلا

 ةيؤر ترقتفاولف ةيواستم ءازجالا نالرودلامزلب لوآلا ناكنإف «نوكستال وأ رخآلا ءرجلا كلذ

 نإو  رودلا عقيف ءزجلا اذه ةيؤرىلإ ءزجلا كلذ ةبؤر ًاضيأ ترقتفال .زجلاكلذ ةيؤرىلإ ءجلا اذه

 نه مث  ةنكمم نوكت ةفاسملا نم ردقلا كلذ ىلع درفلا رهوجلا ةيؤر ذئنيخ راقتفالا اذه لصح مل

 نأ. انماعف.؛,ىراالاهنإف رما وا كاشاهبلإ 0 نأريغنم هدحولص-ول درفلارهوجلاك لذ نأ مولعملا

 انزوجول انأ لعاولوعدقف ةلزتغملا امأو , ًارئاجلب ابجاونوكيال ظئارشلا اعامتجادنع ةيؤرلا ل وص

 روماألا رئاسب مهانضراع اذإف 0 اهارنالو تاقوبو تالبط انترضح نوكي نأ انو كلذ

 تلضحوأ , ادجرتزوأت وقانلابجلاو : ةطفو تهذزاحتلاهايهتلقنأ : لاَقِيْنَأ وزوج ئحلاتلقو ةنداحلا

 بيساو! ئاوقلا لاو وع ااباطعا نيف تدق عن قر ىياماذع ا وقر اكيطط جار جركل ل
 اومهوف ؛ تاداعلا جهانم ىف ةدرطملا رومألا هذه ىلإ اورظن ةلزتءملا ءالؤه نأ شومشتلا اذه ىف

 نيب قرفلا ىف ايلس اذخأمو . ايقتسم ًانوناق اودحي لو« ةبجاو ريغ اهضعبو ؛ ةبجاو امضعب نأ

 :ىزاطرلاب لكلا ىلع مكحيف ؛ لكلا نشر طاطا نأ! ةفساولا: لاذ مهيلع ىمالا شوشتف « نيبابلا

 ىف مكحتاا امأف . ىرعشالا لوق وه اك .بوجولا مدعب لكلا ىلع وأ. ةفسالفلاا لوق وهاك
 ةيوق ةفيثك تناكنإو مهءاسجأ نإف ٠ نجلاب لوقلا زاوج ربظ اذه تبث اذإ ؛ ديعب ورف قرفلا

 هذه ليصفت وه اذهف . ىرعشألا لوق ىلع اذه نيرضاح اوناكنإو ؛اهارت ال نأ عنتميال هنأ الإ
 كلملا تايثإ نم نآرقلا ىف ءاج ام نوقدصي فيك مهنأ ةلزتعملا ءالؤه نم بجعتم انأو ؛ هوجولا

 ىلع ةميظع ةوق ةكاليلل نأ ىلع لد نآرقلا نآل كلذو « مههاذم ىلع مثرارمتسا عم نجلاو
 , ةيلصلا ةفيثكلا ءاضءالا ىف الإ تبث ال ةردقلا هذهو , كلذك ًاضيأ نجلاو , ةقاشلا لاعفألا



 ةيآلا . عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق : ىلاعت هلوق ١

 ماسجالا تايهام نارك 35 وئاجلا نم ازككف 6 | حرا ةضراع 6 وهو ضراع فصو

 سجلاب اهيلإ ًاراشم امتوك وهو « ضراع فصو ىف ةيواستم نوكست اهنإ مث اهتايهام مامت ىف ةفلتخم

 .ذلضااهل عفاد ال لامتحالا اذبف ؛ ةثالثلا داعباألاب ةفوصومو « ناكملاو زيملا ىف ةلصاحو

 ًاضيأ ىهف فيثك . فيطالا ىلإ مسجلا ميسقت نكمي هنإ موق ىهو 4 ةيناثلا ةجحلا امأو ١

 ردق كاش لو -ِ ْن نأ مزلي م 0 كلو فيكلا ىلإ كك ميس" ن 0 هنأف ضر رعلاب ة ةضوقنم

 كالذكا ًاضيأانهه مالا نو 5 نأ زوال ملف تاي :اذلا لكَ ىو استلا نع ااضف فاذلا ن ماكل ناك

 اولاق ني ؛ لاهت>الا أذو نالطب ىلع لدلك لدي مو ةفاتع 2 لا لو 1 عانتماال هنأ تدد : اذإ

 نوكت مث ةيهاملا ىف ءاوحلا عاونأ رئاسل ةفلاذع نوكت نأ ةيئاوحلا ةفيطللاماسجالا ضعب ىف عنتمي ال

 نوكي ريدقتلا اذه ىلعو « ةبيدع لاعفأ ىلع ةصوصخم ةردقو ًاصوصخم ايلع امتاذل ىضتَمَت ةيهاملا كلت

 ٠ لامتحالا ةرهاظ ةفلتلا لاكشاللاب لكسشتلا ىلع امتردق نوكستو لاهت>الا رهاظ نجلاب لوقلا

 بهذملا اذم نولئاقلاو : ةيهاملا مام ىف ةيواستم ماسجاألا لاق نم لوق 4« فاثلا لوقلا 0

 ” ناتفرأ ًاضيأ

 راو ىرعشالا لرق اذهو ةايحلا اطربث تسيل ةيبلا نأ اومعز,نيذلا 2ىل وألا ةقرفلا 0

 نإ لاقي نأ امإ ناكل ةاي>ال اطرش ةينبلا تناكولو اولاق « ةيوق ةرهاظ بابلا اذه ىف مهتلدأو هعابتأ

 لواألاو 3 ةدح ىلع ةامحءازجالا نمدحاو لك ماق لاقي وأ ءازجاللا موعحم تماق ةد>اولأ ةاءملا

 لطاب ًاضيأ قاتلا و 0 لوعم ريغ ةد>أو ةدفد ةرثكلا لاو ف دد>اولا ضرعلا لولح 0 000

 ةمئاقلا ةايحال ةيواسه أمنم دحاو لكب ةمئاقلا ةايحلاو ةيواستم مسجلا فلك اهتم ىلا ءاردخ لا نيد

 كلذب ةايحلا كلت مايق ىلإ ءزجلا اذهب ةارحلا مايق رتفا ولف « هلثم 5 ءىثشلا محو رخالا ءزجلاب

 اذه لصح م نإو )ع لام رهو رودلا عرفو مزايف رج لا تفاجلا نم راقتفالا اذه لصحل ءزجلا

 . ىلاثلا ءزجلا كلذب ةيناثلا ةايحلا مايق ىلع فقوت ال ءزجلا اذهم ةايحلا مايق نأ ترن دئنيُخ راقتفالا

 ةدارإلا وةردقلاو 0 ةأم لاب افوصوم د>اولا ه نجلا ع مضت هنأ تدك فاقود لا اذه لطب اذ ذإ و

 هر سدا الإ سيلف ةينيلا نمد ديال هنأ رهو ةل زتعملا لانك | أ و اولاق« طرش 4 ءنيلا نأ لوقلا لطبو

 ةايحلا فقوت بجوف ةايملا تيقب دسفت مل ىتمو ةايحلا .تلطب ةينبلا تدسف ىتم هنأ انيأر انأ وهو

 ليلدلا اف «بوجولاب عطقلا ديفيال ءارقتسالا نإف . كيكر اذه . نأ الإ  ةينبلا لوصح ىلع

 نم لاوق ىلع مب قتل انو مالك ا اذهب نداذ طن « دهوشأم 0 دهاشي مل نم لاكش ىلع

 امضعب ل-عج ََق امي قرفلاو هيهذم لع ىشمش ال اذهذ اهزو ,جٍ نم |مأ ا تاداعلا قر ,ح كل

 تسمل 4 هيلع ملا نأ تددف 1 هيلإ لد لامس ال ضخ ل بوجولا لوس ىلع اهضدي لعجو ةذاكلا ليد لاس ىلع

 هلل كا اومأب الع درفلا رهوجلا ىف ىلاعت هللا قا نآءادعن ملاذه تبث اذإو٠ ةاحلا ىف ًاطرش
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 0 سفناا قاعت ةطساوب مث بلقلا نم رسياألا بناجلا ىف نوكتتتو مدلا ءازجأ فطلأ نم دلو

 دجلاَو لكلا نوكم نأ اضيأ طغت مل حاورآلا هذه اهيف ىرست ىتلا ءاضعألاب ةقلعتم ريصت حاورألا

 كلذل لوالاقاعتملاوه ءاوملا نم ءرجلا كلذ نوكسف : ءاوحلا ءازجأ نم ءرح قلعت نيللا ءالٌؤه نم

 فرصتو قاعت حاورألا كلتل لصحب فيثك رخآ مسج ىف ءاوهلا كلذ ناريس ةطبتااوب مث خوزلا

 حاورألا هنككشا لان كرجلادقب لما ولنا لقب كك نع نساتلا) نسوا ةفيثكلا ماسجألا كلتا

 قاحورلا ملاءاا كلذ ىفام ببسب الاكو ةوق تدادزاو !منادبأ تقراف اذإ ةقطانلا سوفنلاو ةيرشبلا

 سمنلا كلتل نكاد هباشم رع ندب ثدح نأ قفتا اذاف ةيناحورلا ارارساللا فاشكتنا نم

 ريصتو ءندبلا اذهل ام قلعت ةقرافملا سفنلا كلل لصح ةلكاشملا كللت بيسف : ندبلا نم ةقرافملا

 ةلع ةيسذجلا ناف « ندبلا كلذل اهريبدتو اهلاعفأ ىف نديلا كلذ سفنل ةنواعم اك ةقرافملا سفنلا كلت

 نإو « ًاماهلإ ةناعإلا كلتو اكلم نيعملا كلذ ىمس ةريخلا سوفنلا ىف ةلاحخلا هذه تقفتا ناف « مضلا

 . ةسوسو ةناعالا كلو اناطيش نيعملا كلذ ىم ةريرشلا سوفالا ىف تقفتا

 نم مهنم « نيلوق ىلع ارفلتخا بهذملا اذهب”نولئاقلا مث ماسجأ مهنأ نجلا ف « فاثلالوقلا الو

 ىف ةلصاح اهرسأب اهنوكىهو ؛ ةدحاو ةفص اهنيب كرتشملا امنإ « اهمتايهام ىف ةفلتخم ماسجألا 2 معذ

 « تافصلا ىلإ ةراثإ ابلكهذهو « قمعلاو ضرعلاو لوطلاب ةفوضوم امنوكو ةهجلاو ناكملاوزنخلا

 مامت ىف ةفلتلا ءايشالا نأ تبث امل ةيهاملا مامت ىف كارتشإلا ىضتقيال تافصلا ىف كارتشالاو

 لاقي نأ, ماسجألا لامع ىلع جتح نأ د>لسيلو اولاق . دحاو مزال َْق عَن لكتا عنتم ال ةيهاملا

 ةيعام ىف توافتلا لصحب ال نأ مزليف «ةدحاو ةقيقحو . دحاو دح هل مسج هنإ ثمح نم مسجلا

 هنألف ًاضيأو ؛ كلذ ىلع دئاز مووفم ىف لصح توافتلا لصح نإ لب « مدج وه ثيح نم مسجلا

 نيب كرتسشم ميسقتلا درومو . ىلفسلاو ىولعلاو . فرثكلاو فيطللا ىلإ مسجلا ميسقت انتكمت
 . ةفاطللا ىهو .« تافصلا هذم لص اعإ «تاوافتلااو" هي للا ىف كربلا الك اسقف 5 ماسقألا

 ناتفيعض ناتجحلا ناتاهو اولاق ةيلفسو ةناولعابنوك وا ةفاتكشلاو

 ةقيقحو . دحاو دح هل مج هنإ ثيح نم مسجلا نأ 5.لوقن انالف / ىلوآلا ةجحلا امأ إل

 نوكت نأ هنم مزايف ةدحاو ةقيقحو ٠ 5 امنيا لال ]اح هوم نك رخلا انك هد

 سيل هنأ ةفسالفلا دنع قحلا لب ؛ لفاع هلوةي ال امم اذهو : ةيهاملا مامت ىف ةيواستم ارلك ضارعألا

 كرتدملا كلذ ناكل ؛ كرتشم ردق اهنيب لصح ول ذإ « تايتاذلا نم اهنيب كرتشم ردق ةتبلاضارعألا
 تبث اذإ ؛ دحاو سذج عاونأ تناكلب ةيلاع ًاسانجأ ةعسقلا تناكامل كلذك ناكولو . اهلل ًاسنج

 نوكي نأ كلذ نم مزاي لو ءةدحاو ةقيقح اطل ضارعأ اهنأ ثيح نم ضارعألا : لوقنف اذه

 لاحلا نوكي نأ زوحيال ملف « ةيهاملا مامت ىف ةيواستم ن وكت نأ نع الضف« الصأ كرتشم ىتاذ اهنيب

 ىف ةيواستم تافلتخلا كلت نإ مث « ةيهاملا مامت ىف ةفلتخع ضارعالا نأ مهنإف « كلذك مسجلا ىف



 تكي رس

 ا هردع هد اس ساس هردع 72 تهد م

 نبل نم رفن عمتسا هنأ ىلإ - لق

 ١ ميحرلا نمحرلا هللا مس (

 : لئاسم هيفو 4 نجلا نم رفن عمتسا هنأ ىلإ ىحوأ لق 7

 نع رهاظلا لقنلاف , هيفنو نجلا تويث ىف ًائيدحو ادق سانلا فلتخا 6 ىلوألا ةلأسملا ١

 نائؤح نجلا, ءايشالا دودخ ف هتلاسر ىف لاق انيسني لع ايأ نآلا كلذ فراكنإ ةقلس الفلا »:رثكاأ

 نأ ىلع لدب مسالل حرش اذهو هلوقف . مسالل حرش اذهو لاق مث « ةفلتخم لاكشأب لكشتم ىناوه
 تبابزأ نوهمجامأ و. جراخلا ىف دوجو ةقيقلا هذ سيلو ظفللا اذه نم دارءلل حرش دحلا اذه

 ةفسالفلا ءامدق نم ظع عمج هب اوفرتعاو ٠ نجلا درجوب اوفرتعا دقف ءايبنألا نيقدصملاو للملا

 ةباجإ عرسأ ةيلفسلا حاورأالا نأ اومعزو « ةيلفسلا حاورأالاب امنومسيو تايناحورلا بادأو
 ىلع نوتبثملا فاتخا و . ىوقأ امهنأ الإ ةباجإ أطبأ ىبهف ةيكلفلا حاورالا امأو ٠ فعضأ اهنأ الإ

 اولاق :ءاوسمنأب:ةماق رهاوج نه لب ماسجأ الإ قي ةلاع الرا 0 تاليل اعل معز نم مهنف نيلرق

 هات ال رانا اركشسبل ليزك نتالرشا كادر ةي واسم تركك لزنإ لاقت ُ اذه نم مزلي الو

 ابك ارتشادعب تاوذلا هذه نإ مث اولأق  ةيهاملا ىف ةاواسملا ىضتقتال بولسلا ىف ةكراشملاو بولس

 لحنا ىلإ ةجاحلا ىف اهئاوتسا دعب ضارعأ الا تايهام فالتخاك ةيهاملاب ةفلتخم عاونأ بلسلا اذه ىف

 ةبحم ةسيسخ ةئيند اهضحي و :« تاريخال ةبح ةمرك امضعبو « ةريرش اهضعبو ؛ةريسخ اهضعبف

 ةدرجب تادوجوم اهنوكو اولاق ؛ هللا الإ مهفانصأو مهعاونأ داع فرغت لاو ةظكافزالا زون رو رشا

 رصبت و عمسأ نأ انكم "جاؤر اذا ءانبد ١ لاففقالا ىلع ةرداق تا.ربخلاب ةملاع امتوك نم عنمي ال

 5 00 ةملتع ايافايرنأ ان زك اهو هلا فما نالقأ حلا لققتو أ ةلوزفلا "لارجبتفلا لعتو
 نوكي ك نآاضيأ دعب ال و ؛ رشبلا ردف ارنع زجعت ةءيظع ةئاش لاعفأ ىلع ردقي أم ابعاونأق نوكي نأ

 نأ ىلع ةيبطلا لئالدلا تلد هنأ اكو «ملاعلا اذه ماسجأ نم يل عونب قلعت اهنم أ لكل

 ةفيطا ةيراخي ماسجأ ىهو حاور'الا ىه. ىه الإ ناسنإلا سيل ىتلا ةقطانلا سفنلل لولا قاعتملا
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 ةيرواوأ 5 لإ تللاطلا هاكر 2ك وااو نم لل و نمت ا

 ىف لخذ نمل ليقو « ىتنيفس ليقو ؛ ىدجسم لبق ( ًانمؤ» ىو لخد نلو ل ىلاعت لاق مث

 كارفاظاة ند ق"لخد نم'نإ انقر زكم ( انهو )"هلق ايعت ريسعتلا اذهل لعف لق نإف ا( يد
 .باقلا قيدصت عم الوخد ىنيد ىف لخد نو ىنعملاو ؛ نوكي ال دقو . هبلقب اك

 ممأل هب نيلصتملا مث ءاعدلاب ( الوأ ) هسفن صخ امن] ( تانمؤملاو نينهؤلل و )ل ىلاعت لاق مث

 تانم ٌوااو نينمؤألا مع مث هئاعدب 0-5 للوأ

 ىأ ( أرابت الإ نيملاظلا دزت الو ) : لاقف « نيرفاكلا ىلع ءاعدلاب ىرخأ ةرم مالكسلا متخ مث

 اوريتيلو ) هلوق و( هيف مهام ربتم ءالؤد نإ ) هلوق هنهو « ربت دقف كلهأ ءىش لكوأراهدو اكاله

 ؟ اوةرغأ نيح نايبصلا مرج ام ليق نإف ؛ ةيلك.لاب مهكللهأف هءاعد هللا باجتساف ( اريبتت اولع ام
 لبق مهئاسن ماحرأ مقعأو مهئابآ تالئطا"برثا هلاك سا نأ مالوآلا) ةؤخو نم كانك

 اورفغتسا ) هلوق هيلع لديو « اوقرغأ ني> ىص مهعم نكي ملف نيعست اوأأ ةنهلا كي لأنا اضاف وافلا

 اورفغتسي مل اذإ مهنأ ىلع موهفملا بسحت لدي اذهو ( نينبو لاو هل ََ ددعيو - هلوق ىلإ - مكبر
 (ثلاثلا) باذع ريغب ميكلهأف نايبصلا ةءارب هللا لع نسحلا لاق ( نا نينبلاب مثددميال لاعت هناف
 ءايألا باذع ىف ا كلذ ناكو قرحلاو قرغلاب نوةوء ام لب باقعلا هجو ىلعال موعم اوةرَغ

 هتالصو نيملاعلا بر هلل د+لاو . ملعأىلاعتو هنابسهللاو . نوقرغي مهافطأ اورصبأ اذإ تاهءالاو

 !نيعجأ هك !ناآإو ىنلا دم انديس ىلع همالسو



 ةيآلا . ًاراضنأ هللا نود: نم ممل اودحي لف : ىلاعت هلوق ١3

 عا 2 6 د7 0 0017 هرتال يبا 2 ن2

 ىلع ردت البر حو لاقو 6" 5 ل هللا نود نم مم

 2 ىدم

 0 2 كدانع 0 هر 1 كن ه١ راند نيرفاكسلا 7 الا

 ا ا ا رجأف ا إ
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 نأ زوعال ملف ء نآلا ىلإ هرمع لوأ نم قاب وه ىذلا ءىثلا كلذ نع ةرابع ناسنإلا اذبف ؛ ليل

 ناك ىتلا ةيقايلا ةيلصاللا ءازجاللا كلت لقن ىلاعت هللا نأ الإ ءاملا ىف ةئجلا هذه تيب نإو هنإ لاقي

 ىلع اوبظاو امنإ مهنأب ضيرعت اذهو 4 ًاراصنأ هللا نود نم مهل اودب ملف ىلاعت لاق مث

 اوعفتتي مل هللا باذع مهءاج املف « مهيا] عفانملل ةيلاج مهنع تافآللا ةهفاد نوكتل مانصألا كلت ةدابع

 موعنمع ةطآ مه مأ ( هلوقك وهو مع هللأ باذع عقد ىلع مانصالا كلت تردق اهو 2 مانصالاكلتب

 . ىللاعت هللأ ريغ ءىش ىلع لع نم لك ىلع هدد ةبآلا هذه نأ ملعاو ) انود نم«

 (ًارايد) ددبملا لاق ( ًارايد نيرفاكلا نم ضرآلا ىلع رذنال بر حون لاقو زل ىلاعت هلوق

 هيي رلل كا كلا نكانأول | تبا لمعت نال ى 2 انامدا ناد اهامران اش ماعلاىنلا ىف الإ لمعتستال

 يهل لات نى لاى افاد عدا و ءدأث !اوااولا كيلقفا[ر اور د ةلكأاو/ راو ذل يمال اعلق قد

 : راد لزان ىأ رايد أب ةيدتق نبا لاقو 3 جاجزلاو

 فيك لق نإف « ًارافك أرجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مرذت نإ كنإ ل ىلاعت لاق مث

 نم نهؤ 0 هنإ ( كاتفا هلودف صنلا امأ 3 ءارقتسالاو صنلل انو 9 كاذ مالسلا هيلع حوت فرع

 فرعف ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثبل هنأ وهف « ءارقتسالا امأو ( نمآ دق نم الإ كموق

 ىأ نإو «باذك هنإف اذه رذحا لوقيو « هيلإ هنباب قلطني منم لجرلا ناكو ؛ ممرجو مهعابط

 يا الإ اردلب الو ) هلوةو «كلذ ىل اعنيدملا اك ةذءو ريكلا تودمنق ة.صولا هذه لمع قاظأأ

 . كلذك نوريصيس مهنأ (قاثلاو) كلذكك لع فنون وكي مهنأ ( امهدحأ) : نابجو هيف ( ًارافك
 نه ىع ردص مف ىأ 4 كرد ا بر ِ هذدعل لاق رافكلا ىلع اعد لدقلأ مالسلا هيلع هنأ ملعاو

 كلذ ناكف 3 مون هيذأت بتاسإ مهيلع اعد كع رافكداا ىلع اعد نيد هنأ لهتحو 2 لضفأالا كلا

 . سفنلا ظح باط نم هيف امل « كلذ نع رفغتساف ماقتنالاك مهيلع ءاعدلا

 لاقو ) نيم وه اناكو 0 ا تنب ءاوجوش و خلش وتم ن كا هوبأ 4 ىدلاولو 0 لاق مش

 0 : ءانأ ةرشع مدآ نيبو هنيب ناكو ) رفاك هلابأ نمد مالسلا امهاع مدآو حو نيد نك ١ ءاطع

 1 اماحو اما ديرب ىدلولو ىلع نب نسحلا
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 . مهلعاعد نأب همالك متع مهي .اعايضغو ًاظيغهبلق ًالتماةيبقلامهلاوةأو ةركتملا مهلاعفأديدعت ىف بنطأ
 ديزي نأ ىف هللا يدا فيكف لالضلا نع مهف رصيل ثعب اه ( قا ١ لاؤسلا ١

 لاالسملا . لب 4 ندلا |رعأ قاكالضلا دارا قشيل هلل ال وةلزرر: نيوركو من( ب اوبل ) ؟ مهالض ىف
 (رهسولالضىفنيهرجيانإ) هلوقل باذعلا لالضاا(ىناثلا) مهايح و مثركم حيررت فو« مثاياد أ

 ( أران اول+دأف اوقرغأ مهاياطخ امم ل هدعب لاق مالسلا هيلع حون مالك يح امل ىلاعت هنإ مث
 : لاسم هيفو

 اهلجأ نءىأ مهاياطخ نم ىنعملاو ؟ (ةمحر اهف ؛ مهضقن اهف) هلوةك ةلد ام« ىلوآلا ةلأسملا ل

 نوكت: ال ةءارقلا هذه ىلعو ءام ةملك رخأف ( اوقرغأ ام ممآيطخ نم ) دوعسم نبا أرقو : اهبسبو

 . ردصملا ريرقت ىف هدعب ام عم ام نآل ةدئاز ةلص ام

 « مهمآ طخ لجأ نم الإ ناف وطلاب مهقارغإ نكي مل هنأ نايبل (ماياطخ ام) هلوق مدقت نأ ملعاو

 مظعالا رودلا فصن تقولا كلذ ىف ىضقتنا هنأ ببسي ناكا6إ كلذ نإ نيمجاملا نم لاق نف

 . هريفكست بجيف ةبآلا هذه حيرصل ابذكم ناك تاركا هذه ىرج ىرحب امو

 مهنيطخو مهاياطخو اهءاغدإو ءاي املقب مهتايطخو ةزمحلاب مهتائيطخ ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 عمج امهالك ت تائيطخلاو اطل نأ ملعاو: رفكعلا هب داري نأ زوج و « سنجلا ةدارإ ىلع ديحوتلاب

 : هلوق دنع ةرقباا ىف اهيف مالكلا مدقت دقو : ةمالسعمج ىناثلاو ريسكت عمجلوالا نأ الإ « ةئيطخ

 . ( متائيطخ ) هلوق دنع فارعألا ىفو ( مم اياطخإ ل رفتنو

 كلذو «( ًاران اولخدأف اوقرغأ:) هلوقب ربقاا باذع تانثإ ىف انباكأ كس م 4( ةثلاثا ةلأسملا)

 قارغإلا بيقع ةلالا كلل' تاصح هنأ ىلع لدت(ًاران اولخدأف)هلوق ىف ءافلا نأ (لوآلا) نيهجو نم

 ىلع اولخدأف لاق هنأ .( ىتاثلا ) ءافلا هذه ةلالد تلطب الإو ٠ ةرخآلا باذع ىلع اهلمح نكمي الف

 نول ديس مْأ هام ىاكلاو لتاقملاة ؛كلذ عقو ول قدصي امنإ اذهو. ىضاملا نة .خالا لبس

 قدان رز, هلوق.ك_هنننعولا قدضاو ةنرك حصا 0 ليقتسملا نع ربع مث أران ةرخالا ىف

 لبق. نإف .!ليلد ريغ نم رهاظلل كرتاهولاق ئذلا ن أ لعاو(( نجلا هب بادكأ ىدان و ) ( رانلا باحأ
 لاقي نأ" نكي بففيكف , كانه هدهاشن انإف .!ءاللا'ف تام نم.نأ وهو.«ليلدل ما اذه انكرت امنإ

 وه ناسنإلا .نأ :دانتعال هاجاعإ لاكدشإلا )دبع( با وجلاو ) ؟ أدان اولخدأ ةعاسلا كلت ىف مهنإ

 عم ؛هرمع لوأ نم ًادوجو» ناك ىذلا ره ناسنإلا اذه نأ انيب امل أطخ اذهو :؛ لكيملا اذه عومج

 ريغ قابلا نأ مولعمو ؛ ناب وذلاو لاحتلا ىف ًامئاد هءازجأ نإ مث ؛ هرمع لوأ ىف ةثجلا ريغص ناك هنأ

 «م, بارك ه2 أا99»
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 روبقلا ةرايز نع مكةيمن تنك : لاق . مالسلا هيلع هنأ ىوري ام ىلع اف نذأ مث ءالوأ روبقلا
 هيلع زو< هئإو 4 مدع لافي ةنإ نولوه نيذلا ) قواك ( ةر دن امترايز ىنإف اهوروزذ لأ

 اوسحأ اذإف مص صخب ىف وان نادل لصعتي اقانللعت ل< نأ نودعيةسي ال ؛لولخلاو لاقتنالا

 : منصلا كلذ ىف لصح هلإلا نأ مهلا رطخ « ةبيع ةلاح مدلطلا هجو ىلع ذختملا منصلا كلذ نم

 ىللعكلذ ناكو ' رييخ باب علق 4 مالسلاه يلع اءلع نأ اا انا 2 ضفاورلاءامدق نمد اء نإف كلذلو

 كلت اوذ-ا مهلعل ( عباس هجولا ) هلإلا وه هنإو هندي ىف لح هلإلا نإ اولاق « داتعملا فالخ
 ليادب ةلطاب امضعبو 3 بايلا اذه َّق أم ةلج أذهف , هللأ وه ةدايعلاب مثدوصعمو باردلاك مانصالا

 ًاضيأ لولا لطيو 1 هلإلا ةروص ىلع منصلا ذاخا لطب معك لليل ىلاعت 5 تدل ا هنأف 5 لقعلا

 طياسولاب لولا, لطب, .:تارودقملا لكىلع رداقلا وه ىلاءت هنأ, تيث الو ؛ لوزنلاو لولحلاب

 . ءاعفشو بيرا# اهذاخاب لولا لطب ؛ منصلا ذاذا نم عنملاب عربشلا ءاج املو « تامسلطلاو

 حون موق نع تلقا امنإ مش »2 م,هانصأ 2 كناك هةر مانصالا هذه 4 ةيكاملا ةلأسملا 0

 : نيم شنو 2 دارا قوعيو ؛ جح ذا ثوغيو ؛ نادمل عاوسو « باكل دو ناكف ؛ برعلا ىلإ

 ا اال كاش هيفو ٠ بتكلا ىف ليق اذكه, ثوغي ديعو ءدوبد.ىو برعلا تمس كلذلو

 نكميالو 07 برعلا ىلإ تاقثنأ فيك 3 مانصألا كالت تيقل فدكف 2 نافوطلا نامز َْق تبر لو

 اهيفنل ءاج امنإ] « مالسلا هيلع هنآل امركسمأو ةنيفسلا ىف اهعضو ٠ مالسلا هيلع احون نإ لاقي نأ

 . اهرظفح ىف هنم ايعس ةنيفسلا ىف امعضو هنإ لاقي نأ نكمي فيكف اهرسكو

 لوق ىلع لؤقأو |« دؤو دبع نباورمع ىع هبو ' شيرت مضيرجلا خدم. اوت موقل ناك مص واولا

 شيرقلاو-أ ىف ال حون ةصق ىف تايآلا هذه نآل مضااب دو ةءارق انمه زوجي ال نأ بجو ثبللا

 وأ نيب رع اناكنإ امال ةلكشم ةءارق هذه + نفرصلاب .( قومي واثر ةيزالو ) شمع الآ أرقو

 امهف رصهلعلف 2 ةمجعلاو فني رعتلا امإو 0 لعفلانزوو ف رعتلا امإ 2ع فرصلا عنم 6 أامهيفف نييمع

 اير[ يز دو هفويضيم/ انجل را كنا ل

 ( ًارثك اولضأ دقو )لاق ( مكماتصأ نرذتال ) مهعابتأل اولاق مهنأ مهنع ىكح امل احون نأ معاو
 مانصالا ةدايدإ نيصوملا م لبق ) ا اولضأ لو ( دائم ىررلإ كلتا ىأ ) لواللا 0 : ناهجو هيف

 « ماتصاللا ىلإ أدئاع ريمضلا نوكي نأ زو ( ىناثلا )لالضإلاب اولغتشا ةرم لوأ اذه سيلو

 هلوةك نييمدآلا ىرج لوقلا اذه لع مانص الا ىرجأو ( شانلا نم ًاربثك نالضأ نهنإ ) هلوقك

 : نالاؤس هيفذ ( الالض الإ نيملاظلا دزت الو ) ىلاءت هلوق امأو ؛ ( لجرأ مهأ (



 ١ ةبالا . مكتملا نرذنال اولاقو : ىلاعت هلوق
 نأب معلا نأ : مانصألا ةدبع ىلع درلا ىف هباتك ىف ىخابلا دز وبأ ركذ 4 ةسماخلا ةلأملا ١

 مع ناوخلاو تاينلااو ً قّضوأللاو تاومسلل ةقلاخ تثسأ ةعاسلا هذه َق ةتردحتملا ةيشزلا هذه

 ندد ناثوالا ةدابعو « ءالقعلا نيب امف فالتخالا عوقو زو ال ةيرورضلا مولعااو ؛ ىرورض

 اذه ىلإ نيدلا كلذ رمتسا دقو « ةيآلا هذه ةلالدب مالسلا هيلع حون ءىجب لبق ًادوجوم ناك

 هجو ىلع نيدلا اذ به لح بجوف « نددلا اذه ىلع ةرومعملا فارطأ ناكس رثك أو ؛ نامزلا

 ًاذإف «ملاعلا فارطأ رثك أ ىف ةلواطتملا ةدملا هذه قب امل الإو ؟ لقعلا ةرورضب هداسف فرءدال

 دمت _.رب رفعج رشعم وبأ لاق ( اهدحأ) تاليوأت بهذملا كلذ ىلإ نيبهاذلل نوكي نأو دبال

 اولاق مهنآل كلذو «ناكم ىفو « مسج هللا نأب :نيلئاقلا" بهذه نم تدلؤت ام ةلاقملا هده : مجنملا

 راونأ مه : هناكم وه ىذلا شرعلا لو> نوفاح مم نيذلاةكئالملاو :راونألا مظعأ وه رون هللا نإ

 مظعأ وه امض اوذختا بهذملا اذه اود تقةتعا 'نيذلاف «رظعالا روتلا 'كلذ.ىلإ ةشنلا/ رص

 فرشلاو رغصلاو ريكلاب « ةتوافتم ًامانصأ اوذختاو ؛هودقتعا ىذلا مهلإ ةروص ىلع مانصألا
 نوديعي مهنأ داقتءا ىلع عانصألا كلت ةدابعب اولغتشاو ؛ نيبرقملا ةكئئالملا ةروص ىلع ةسخلاو

 ةعامج نأ وهو ( ىناثلا هجولا ) ميسجتلا داقتعا نه رهظ امنإ ناثوآلا ةذابع نيدف ؛ ةكئالملاو هلإلا

 يال لحرف را ةراشلاو نانا ار منو كيل مظعألا هلإلا نأ نودقتعي اوناك ةئباصلا

 رشبلاف ٠ مظعألا هلإلا ديبع بك اوكسلاو . بك اوكلا هذه ديبع رشبلاف « اهيلإ ىلقسلا ملاعلا اذه
 اوذختاف « ىرخأ بيغتو ةرم علطت تناك بك اوكلا هذه نإ مث ء بك اركلا ةدابع مهلع بحي

 موقلا نأ ( ثلاثاا هجولا ) بك اوكلا ةدابع مهضرغو ء اهتدابعب اولغتشاو اهروص ىلع ًامانصأ

 تاداعس تافاضإ ىف « ماكحألا بادعأ بهذم ىلع نيمجنم اوناك « رهدلا يدق ىف اوناكن يذلا

 اوناكف « بيجي مسلطل ملاص بيع لكش كلفلا ىف قفتا اذإف؛ بك اوكلا ىلإ امتا- وو ؛ ملاعلا اذه

 .ةلاقلا كلذ ت وظف اوثاكو ؟ طال ناتو, ةنرذع كارل | هانم قيلت ناك مسلطلا كلذ نوذختي

 جرباو صاخ بك ركل قفارم لكش لغ مساط لكن وذختي اوناكو « هتدايعب نولغتشيو هنومركيو

 ىلعقوءيو ؛دسأةروص ىلعثوغيو  ةأرماةروص ىلع عاوسو « لجر ةروص ىلعدو ناكل قف «صاخ

 نوذختي اوناكف نوهلاص ماوقأ تومب ناك هنأ ( عبارلا هجولا ) رسن ةروص ىلع رسنو « سرف ةروص

 ارنوكي ىت> اوتام نيذلا ماوقألا كئاوأ ميظعت مهضرغو ؛ !مميظعتب نولغتشيو ممروص ىلع ليثاع
 اميرةنأ/سماخلا هجولا)(ىلز هللا ىلإ نوير ةيل الإ مديعتام ) موق نم دارا وهو هللا دنع ره نيءفاش

 اًواج نيذلاف «هيلإ نورظني و هتروص ىلع الأثمت نوذختب اوناكف « يظع صخش وأ « يظع كللم تام

 ةسزلا ءامسالا هذه لعل وأ « ءابآلا ديلقتل اهتدابعب اولغتشاف اهنودبعي اوناكمهءابآ نأ اونظ كلذ دعب

 لاق اوتام الف « مدآ دالوأ نم ةسمخ ءامسأ ءرسنو «٠ قوعيو ؛ ثوذيو ,عاوسو ءدو : ىهو

 كتاوأ تام ايلف ؛ اولءفف مملإ نورظنت منكف ظ مثرود متدود اي مثدعإ ناب كلا



 ةيآلا ٠ ًارابك ًاركم. اوركمو : ىلاعت هلوق ١
 هت هَ

 اواو نوت مك 000 1 يركب

 - ول م - را أ هج ا ريلس تا د هنن س2

 دز اريدك اولَضأ ل 2” اليسنبو قوعلوو ثوعل لهب اعاوج
 11-2 م.

 دلل. حت ه- َ

 «؟2 الااض الإ نب اظلا

 مكتملا نرذنال اولاقو « ًارابك 5كم رانش مهاعفأ حنابق ة نم ( ثلاثا عونلا
 الإ نيملاظلا دزت 0 تأ دقو ارسنؤز قوءيو ثووغياالو اغا اليورو تيرنت خلو

 لئاسم هيف 4 ال الض

 ١ اوركسم نيذلا مث نيعوبتملا نآل ؛هدزي مل نم ىلع فوطعم ءاوزكمو 4 ةلأسملا «

 عما ىنعم ىف هناأل « نم ىلإ عجار وهو ريمضلا عجو ؛ نرذت ال عابت :للا اولاقو .

 لوأف « ريبكلا ىف ةغلابم وهو « ليقثتلاو فيفختلاب ًارابكو ًارابك ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةلاغ ركل ةكنررطلاو تملا راكلا هن اينالو ,كفيفحتلاب ,زاكسلا اسر الار !ةاريإكذلا :ةبئارلا
 . لاوطو لاوطو ليوطو٠ ماظعو ماظعو مظعو او لادلو

 نع موقلا اوعنم مهف ( ًادو نرذت ال ) مهءابنأل اولاق مهنأ وه . رابكلاركملا «ةثلاثلاة 2
 كلا مظعأ هنم عنملا ناك مرجال «بتارملا ظعأ ديحوتلا ناكاملو ء كرشلاب ثورمأو  ديحوتلا

 صماألا لاقف ؛ م 571 ءاس ىلع مالكسلا ملع لعل نما اذن لدتساْو رايك هنأب ناقت" هللا فصول
 ها 1 ب ريس اجعل ا اجلا حبقلا ىف رابك كرشلاب

 « نددلاو ريخلا

 نم مييلإ ةيحلإلا ةفاضإ ىف ال ( لوألا ) نيوجول (ركم) هامس امنإ ىلاعت هنأ 4 ةعبارلا ةلأسملا )
 , مكئابال ةحلآ تناكو ؛ مل ةللآ مانصاللا هذه اولاق مهن اكء اهتدابع ىلع مهرارعتسال ةبجوملا ةليخلا
 اوناك مهنأب كئابآ ىلعو ؛ نيرفاكنيلاض نيلهاج متنك ركذأ أب كسفنأ ىلع متقرتعال حون لوق متلبق ولف
 ل-هجلاو صقنااو روصقلاب هفالسأ عيمج ىلعو 1 ىلع ناسنإلا فارتعا ناكاملو ؛ رك
 الامشا أ لجاألف 1نيدلا نع 1 يارا 9 لاب اطقم قادر والك نورا فدل كراك وق ماو

 كئثاو اف كحل ىلاعت هنأ ( ىبا كا( ركع ) مهما الك هللا ىعس ةيفخلا ةليخلا و هذه ىلع مالك ا اذ_ه

 كتل 1 نآل « حون هلإ م1 :هل1 نإ : مهعابتاآل اولاق مهلعلف ؛ دلو و لام مهل ناك مهنأ نيعودتملا

 « حون ةعاط نع مهوفرص ركملا اذهبف « ريقف هنأل أئيش هيطعي ال حون هلإو  دلولاو لاملا كنوطعي
 , نيهه وه ىذلا اذه نم ريخ انأ مأ ) لاقو ( رصم كلم ىل سيلأ ) لاق ذإ نوعرف ركم لثم اذهو

 .( بهذ نم ةأروسأ هيلع قلل الولف « نيب داكي الو



 ١.١ ةبآلا . ضرألا مك لعج هللاو :ىلاعت هلوق

 6١ + اجاَج ال 1س ينم اول «ى٠, اًطاَسب ضرالا م 1ك لعج 5

 يأ ورتب اعز راءط و يب 6-8 َس تاا ما 2222

 «,رد راس الإ ا مل نم 04 1 قوصع ممل بر حو لاق

 هتاثإ نكمي الف ىلاهت هللا ةردق لاك ىلع لالدت الا ماقم ماقملا اذهو « ىلاعت هلل داجإ ةلطسأو

 41 وكب تاب 0 افضو كلذ ناك الم 5 5-5 58 : فوت ىرعم ىلع 1 | مكتبنأ) لاق ا 56 2 عمسلاب

 هللأ ةردإ اي ىلع 4 كد ذَت هال نكمتف 1 سوس ل 2ك مآ كإذك تام دا َْن 0 1 5 ع

 زرساا اذه ناك ز اجلا اذهىإ ةقيقحلا كل نم لودعلا نأر وظف . ماقملا اذهل ًاتفاوم اذه .ناكف ؛"ىلاعت

 كوك َنآَرَقلا ف ةدوبعملا ةقيرطلا ىلإ ةراشإ وبف ( ايف مكد 5 م ) هلوق أ فيطالا

 هن ”كردصملاب 1 ) اجارخإ مكج ردو ) هلوقو 5 ةداعإلا ىلع 7 ناك ءادتالا ىللعأ رداق ناك

 . ةلاعال ع مكج 1 لاق

 ( أجاخ البس اهنم اوكلستا ؛ ًاطاسب ضرالا م كلا لعج هللاو )ل ىلاعت هلوق «(عبا ا 0

 . مدقت امف رسفم وهو 3 اهدحاأو ةعسأو ًاقرط 6

 مهنع قدح ةرهاظلا لئالدلا هذه لع مههنو هللا ىلإ مهاعد امل مالسلا هيلع ًاحون نأ ملعاو

 . مهلاءفأو ملا وقأو مهحنابق عاونأ

 اودبعا نأ ةروسلا لوأ ىف لاق هناآل كلذو 4« ىفوصع ممهنإ بر حون لاق رإل هلوق لوآلاف

 . فوصع مهف نوعيطأ مهل تلق لاق هن“اكف ؛ نوءيطأو هوقتاو هللا

 : ناتلأسم هيفو 4« ًاراسخ الإ هدلوو هلام هدزي مل نم اوعبتاو )ل هلوق ىلا

 هنارصع ىلإ اركض مهنأ ةيآلا هذه ىفو هوصع مهنأ ىلوأالا ةيالا ىف ركذ ( ىلوالا ةلأسملا ١

 هدلوو هلام هدزب مل نم ) هلوقو « رفكلا ىلإ موعدي نيذلا مهئاسؤر ةعاط ىهو ىرخأ ةيصعم

 ىف راسخلل ًابس اراص امل امهنأ الإ ايندلا ىف عفانملا ةلمج نم اناكنإو ناذه ىنعي ( ًاراسخ الإ
 مدعلاكةرخآلا بنج ىف ايندلا نآل ةقيقحلا ىف كلذك مالاو راسها ضخ اراصامهنأكف ةرخآلا

 نم ةدحاولا ةمقالا ىرجبم ًايراج كلذ راص ةرخآلا ىف راسخلل ًابابسأ ةيويندلا عفانملا تراص اذاف
 نآإل ةمعن رفاكلا ىلع هلل سيا هنإ لاق نه ةيالا هذه لدتساو « تقولا مس ةمووسم تناك اذإ ولحلا

 هيلع حو لاق ىنعملا اذطو « مدعلاك تناكف ىديالا باذعلا ىلإ لئاسوو تاجاردتسا معنلا هذه

 . ( ًاراسخ الإ هدلوو هلام هدزب م ) ةيآلا هذه ىف مالسلا

 نأ زوحيو « دلولا ىف ةغل مذلاب دلولا نأ معاو واولا مضي هدلوو ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ايو انبار ةفوكزالا ذو< انمهو « كلفااك دلو عمج اإل عا ن وكل



 ةيالا . ضراآلا نم كتبنا هللا و : ىلاعت هل وق ١م ٠

 هور ياو وتر مد ها 92 لف - عع ه ٌكودم م هات _ماسو 2 رادع ع

 مك-جرخو ام مك ديعل 3 «١ا/د اثم نكذإلا نه مكتبنا هللاو

 نب عا ©

 اجارخإ ١8١«

 هيف لمأتاا ىلإ جاتح ىذلا امن « اهف لمأتلا ىلإ لقاعلاب ةجاح ال ؛ ةرضاح سفنالا لئالد نأ
 : تالاؤس انههو ؛ام ةيادبلا عقت مرج الف« رثك أ اف هيشلا نآل « قاذآلا لئالد

 « ضعبأا ىلع أقبطنم اهضعب نوك ىضتقي ( اقابط تاومس عبس ) هلوق ( لوآلا لاؤدلا )ل
 حا ورأ ةكئالملا ( باوجلا ) ؟ اف نو:كسي فيك ةكئالملاف جرف اهني نوكيال نأ ديه اذه
 : > ةيبايتمءابغأ اهلنا وهلا ركل اهلك انك نما اة ]نرملاا كلف

 قلب اهريأ, ايف ىتيلاومقلا ود ( أرتون انه وماعلا لل اور):الاق فيك 4« ىناثلا لاؤسلا ١)

 عيمج ىف ةلصاح هتاذ نأ دارملا سيل قارعلا ف ناطلسلا لاقي اذه ( باوجلاو ) ؟ ايندلا ءاهسلا
 .”انيمهل اذكتن (قاآرءلاكا تا ةةلح نم وحل فاامتا3 نإ ملي وحلا امانخلل

 جا لاب رمقلا هيبشتف لدبتم ئطرع رهقلا ءوضو ئذرع :ةءوض جا كدا 4 ثااثلا لاؤسلا 0

 لاوزل ايس كناك 1 سمعا ضارآألا لظ نع ةرائع لوللا (باوجلا) هب قدمت هيبشلا نهد كْوُأ

 فعضالا لعل رونلانهىوقأ ءوضااو ءوض هل جارسلاف ًاضيأو : جارسلاب ةهيبش تناكض رألا لظ

 : ار رهقلاو ءايض عسنفلا لعج ىذلا وه ١ ىلاعت هلوق ةنمو 2 قلل ىوقاللاو ردقلل

 مف مكديعي مش ) ًاقان نضرآلا نم مكيبنأ هللأو 0 ىلاعت هلو ديح وتلا ىلع 4 كااثلأ ليادلا ١)

 .٠ ( اجارخإ مج رخو

 نيب هنإف ( ًاراوطأ مكقلخ ) هلوقل ريسفتلاك وهو سفنألا لئالد ىلإ انبه عجر ىلاعت هنأ ملعاو
 كلا مكتبنأ ( هلوق امأ 2 عار ةرد اهنم مبجرخي مث الإ مدري م ضرالا نم مههاخ ىلاعت هنأ

 : ناتلأسم هيف ( تان ض راآلا

 ىأ ( ضرآألا نم مكتبنأ ) هلوق ىنعم ( امهدحأ ) نابجو ةيآلا هذه ىف « لوألا ةلأسملا ١)
 ) ىاثلاو ( 2 ) بارت نم هقاح مدآ لك هللا دنع ىسع لدم نإ ( لاق عدا نم 1 انأ كلنا

 ةيذغالا ند ةدل وتم عك فظذأا ند انقاخ اكد ىلاعت هنا ّضراألا نهد لكدا كلنا اا 5

 : ضراللا نم نلاودملا تاينلا نم ةدلوتملا

 ؛ امان مكتبنأ لاق لب كلذ لقي مل هنأ الإ 56 مكتبنأ «لاقي نأ ىغبني ناك« ةيناثلا ةلأسملا ١
 انابنإ مكتبنأ لا ناكأأ:ابنإ مكتبنأ لاق ول هنأ ىهو ( ةفيطل ) ةقيقد هيفو « اتابن متبنف مكتبنأ زيدا
 تانالا نال ىرأ قامو ادع ييعبأنان متينف مكتينأ ىنعملا ناك أتابن مكتبنأ لاق املو ؛ أبرغ اع
 الإ لماكب يحي تانإ تابنإلا كلذ نأ فرءن الف « انل ةسوس<م ريغ هللا ةفصو ىلاعت هلل ةفص



 ا ةيآلا . ًاراوطأ مكةلخ دقو : ىلاعت هلوق

 تاومم عبس هل قلخ نيكل دلال ذل <«(١:؛» اًراوطأ مُكَتلَح “37

 «1 أجار ا يم ع ل اناَط

 رص

 ًاءايؤ]رميفن لقحي نكي ءالإ هيف ظفل ال هنإذ ٠ نآرقاا ىف حدقلا ىلإ ىضفي !ذهو رئاوتلاب ةلوقنملا
 ( مكلام) ىنءملا نأ وهو فاشكتلا بحاص هركذ ام ( ىناثلا هجولا ) قيرطاا اذ ًايفن هتابثإو

 هللا مظعت اهيف نولمأت لاح ىلع اونوكست ال ( مكللام ) ىنعملاو ٠ امظعت ىأ ًاريقوت هلل نولمأت ال
 ارا زنا ةلط رن اكرر حا مورا هزل (ةرالال نايب (لل) و ركايإ

 لاحلاو ا ا اكلاحلا عضوم ىف ( أ آو كل مكةلِخ دقو ب ىلاعت 7

 مكقلخ مث «ًابارت الوأ ةلخ تارا ::ىأ.(أزا وطأ مكقلخ دقو ) هب ناعالل ةبجوم لأح ىهو هذه

 هيف ىدنعو؛ برع ااقلخ مك ابغنلا لك 1 لطفا عقلا 5 ًاذضم مكقلخ مث : ًاقلع كقلخ 7 , قلع

 ىلاعت هللا ممأف مالسلا هيلع حونب فافختسالا ىف نوغاابي اوناك مولا نأ وهو (ثلاث هجو)
 ناك هب 2 بالا متكتو م مترقو اذإ نإ م + لاق هناكفا هب فافختسالا كلو هريقوتب

 د ءام لك نإف ٠ ا هرم آل هللا لجل هب قي و 00 اف ؛ هللأ لجال كلذ

 وهو راقولا نأ وهو ( عبار هجوو) 1 اوجرب كو نب هتاف, هللأ لجالل ناسنإلا هب

 ليدس ىلع لاق مث مالكلا مث اذه دنعو ( ملام) لاقض كيف ردع الز كلش اد[ راؤز نم كانشلا

 متوجر ول مكن :اف؛ء.ءاقباو اتامث هلل نوجرت ال ىأ ( أ أراقو هلل نوجرت ال) راكنإلا ىنعمب م اهفتسالا

 (نزوجزت) هلوق نم دارلاو « هرماوأو هل هنن فافخت الا ىلع مت هال 11 يعمل تا

 . هل دقتعم ءىثلل ىجارلا نال نودقتنت ىأ

 : لئالدلا نم هوجوب ديحوتلا ىلع لتسإ هللا ميظعتب ةيالا هذه ىف م التل معاو

 ةراتلا ةروطلا ثيللالا ( لوآلا ): نارجو هيفو ( ًاراوطأ كقاخ دقو ) هلوق 4 لوآلا ١

 ىراينآألا نبا لاق ( ىناثلا ) تاراتلا رخآ ىلإ ةقلع مث . ةفطن ناك هنأ انرك ذ اكلاح دعب الاح ىنعي

 نم ليلدلا اذه ركذ الو . ًاضءب مكضعب هبشي ال نيفلتخم ًافانصأ كقلخ ىنعملاو ؛ لاخلا روطاا
 . نآرقلا لك ىف ةدوبعملا ةداعلا ىلع قافالانم ديحوتلاا ليلد رك ذب هعبتأ ؛ ديحوتلا ىلع سفنألا

 ًاقابط تاومس عبس هللا قاخ فيكح اورتملأ إ) ىلاعت هلوق ديحوتلا ىلع (فناثاا ليلدلا )
 . « أجارس سمشلا لعجو ًارون نوف رمقلا لعجو

 كلذو . اةيآلا هذه ىف اك قافألا لئالدب اهدعب و «شفنآلا لئالدب أدبي ةزانب ىلاعت هنأ ملعاو

 مث « قافآلا لئالدب أدبي ةراتو « برقآلاب أدب مرج الف « هيلإ ءايشآلا برقأ ناسنإلا سفن نآل
 لجال وأ ءببسلا اذهل اهم ةيادبلا تعقوف : مظعأو رهأ قافآلا لئالد نآل امإ سفنألا لئالدب
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 و متم و ريال 7 6 ه2 ىه رن

 ناقل كاد تل و 7170 3 لعحيَو تانج م 26

 م

 » بونذلا كالت نم هورفغتسا نكلو هوهتيصع منك نإو نإ : مالسلا َى حو لاقف ؛ هأنيصع

 . ًارافغ ناك هنا>.س هنإف

 ًارافغ ناكهنإ : دارا اناق ؟ رافغ إ لقي ملو « ًارافغ ناكهنإ لاق ل « ىناثلا لاؤدلا ١)

 اذكه ًادبأ وه لب 0 نآلا تندد 6 هب رافع نأ اونظنال لوي هن أك هورفغتسا نم لك ق> ف

 . هتعاصو هتف ردع وه اذه نأكف تناك

 لعجبو تانج مك !لعجبو نيدو لايك مدعو ٠ 1 راردم مكيلع 6 || لسرب 02 9 0

 ًارامأ مكس

 رصن !منوبح ىرخأو ) ىلاعت لاق كلذلو : ةلجاعلا تاريخا ةب# ىلع نولودجب 0 نأ ملعاو

 رفاولا ظحلا 8 م 6 هللاب مهامعإ نأ انه ل هللأ مهملعأ 0 اللف ) كرو حتفو هللأ نه

 . ايندلا ىف ىنغلاو بصخلا ةرخآلا ىف

 مكيلع ءامساا لسري : هلوق ( اهلوأ ) ةسمخ ةيآلا هذه ىف ايندلا عفانم نم مهدعو ىنلا ءايشآلاو

 ءاتسلاب داري نأ ( اهتاثو ) باحسلا ىلإ لزني اهم رطملا نأ ١( ل ) "وجو ةانكلا فدو ادم

 : هلوق نم راملا ءامسلاب داري نأ ( اهتلاثو ) باحسلا

 [اباضغ اوناكنإو هانيعر ]| موق 0 ءاكلا لَر اذإ

 ه1 وأ لج مطوقك هاهم لاروزا كرمذملا هن وتسرع , لاعفمو قاوؤدلا سكبلا (ناوكألو
 معي لب لاسملا نم دحاو عونب صتخي ال اذهو (لاومأ أب ركددعو ) هلوق (ا,يناثو) لاَهُدهو راطعم

 لدجبو) هلوق (اهعبارو ) هيلز ميلا ليع احم كلذ ا اكلات ورا ةزكللا

 . ًارامنأ ( مكل لم<يو ) هلوق ( امسءأخو ) نيتاس ِ ىأ ( تانج مكل

 « فوذلا ىنءمب انه ءاجرلا نأ (لوآلا) : نالوق هيفو 6 اراقو هلل نوجرتال مكلام ل لاق مث
 : ىلذحلا لوق هنهو

 اهعسأ 6 م لدتلا هتعسا اذإ

 هلل نوفاخت ال ك- | اد ام أم ىندع (هور# وتو) ىلاعت وة تاج طلاء رقر دلاإو ةمظعلا راقولاو

 نإ اناف ولف « ةرهاظلا ةرتاوتملا ةغللا ف فو+لادض ءاجرلان آل « زئاج ريغىدنع لوقلا اذهو . ةمظع

 ةياورلا ىلع داحالاب ةتباثلا ةياورأل ملي كإذ ناكل فرالا ىععي ةعوضوم ةذالا ُْق هاحرأا ةظفل



 ١ ةيآلا : مكبر اورفغتسا ثتلقف : لاغت هلوق

 007 2 ء2د 2 ّ- رز هرهوريع رز وهرن

 5 : اراَمَع ناك هنإ بر اورفشتسأ تلقت

 ؟ أرامج بصتنا مب ليق نإف ٠ هدحو راهجلا نم ظلغأ راهجلاو رارسإلا نيب عخجاو . رارسإلا نم

 , راهجلا هيعون دحأ ءاعدلا نآل ءردصملا بصن مهتوعدب بوصنم هنأ ( اهد>أ ) هوجو هيف انلق
 مهترهاج مهتوعدب ديرأ هنأ ( اهناثو ) دوعقلا عاونأ دحأ امنوكل دعقب ءاصفرقلا بصن هب بصتق

 نوكي لعضأ ( اب ازو )هب ًارهاع ئأ :آرابج اعد ىدف الاعور الضا. ةفضاناوكي نأ ( اهتلاثاوو)
 . ًارهاج ىأ لاخلا عضو» ىف 1

 هوبذك امل حون موق نإ : ل اةم لاق 4 ًارافغ ناكهنإ كبر اورفغتسا تاقف )ل ىلاعت هلوق

 « حون ىلإ هسيف اوعجرف « ةنس نيعبرأ مهئان ماحرأ مقعأو ءرطملا مهنع هللا سبح اليوط ًانامز
 ل كلا بأ مكيلع حتفي ىتح كرشاا نم مكبر اورفغتسا : حون لاقف

 (اهدحأ ) هوجو هيلع لديو : تاريخلا بوبأ حاتفنال ببس ةعاطلاب لاغتشالا نأ معاو

 قشنتو ؛ هن نرطفتي تاومسلا داكت ) ىراصنلا رفك ىف لاق ام ىلع ملاعلا بار ببس رفكلا نأ
 نأ بجو « ملاعلا بارخل ًاببس رفكلا ناكاملف ( ًادلو نمحرال وعد نأ : ًاده لابجلا رختو ضرالا
 لهأ نأ ولو ) هلوق اهنمو : ةيآلا هذه اهنم تايآلا ( اهيناثو ) ملاعلا ةرامعل ًابس ناءإلا نوكي

 نم مهاإ لزنأ امو ليجتإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ ولو « تاكرب مهيلع اذحتفل اوقتاو 0

 لمي هللا قتي نمو « اقدغ أءام مانيقسال ةقيرطلا ىلع اوماقتسا ول نأو : مهقوف نم اراك آل مهب

 نب, اقزر كلأسن ال ايياع_ريطصإو ةالصلاب كلعأ زمأو © كستعال كح نم ةقزارو 2 1

 ليصدتب اولغتشا اذإف ( َنوِدِبَعَل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو ) لاق ىلاعت هنأ( !ملانو)'(كقاترن

 داز اف قاتس جرخ مي (اهعبارو ) ةيعتلا لمس ىلع ايندلا ىف هيلإ ج ات ام لص> دوصقملا

 3 ءامسلا جداجع تيقستسا دسقل : لاف « تيقستسا كانيأرام : هل ليقف « رافغتسالا ىلع
 ء طخ اال ىلا ةداطلا 1 وثالاب ارادتسالا رعد[ رع قاوكيا د2 نو | هلطو فخ بكر ا زل نلت

 « ًابونذ مهلدأ ًارافغتسا مرثك أو « ًارافغتسا مهلهأ ابونذ سانلا رثك أ نأ : هللا دبع نب ركب نعو

 عسا 1, بودلا دنا نإ اهيقرا تا قلمه قالا نر كم تحلل نا اكسب 8

 لاجر كلاتأ : مولا ضعب هل لاّمف : رافغتسالاب مباك م رمأف ؛ هضرأ عير ةلق رخآو « لسسنلا

 : تالاؤس انههو « ةيآلا هل التف . رافغتسالاب مهلك مهترمأف ؛ ةجاحلا نم ًاعاونأ كيلإ نوكشي

 ,ةعاطااو ىوقتلاو ةدابعلاب . ةيآلا هذه لبق رافكلا ىمأ « مالسلا هيلع احون نأ ( لوألا إ)
 نإ : هل اولاق ةدابعلاب ممرمأ امل هنأ ( باوجلا) ؟ رافغتسالاب كلذ دعب ممرمأ نأ ىف ةدئاف ىأف

 همن راقب اتا كتف ذلاطا ناك نإ ل.ل مف ًاقح هيلع انك ىذلا ميدقلا نيدلا ناك
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 ةنآلا ٠ مل رف 3 موعد املك فإو : ىلاعت هلوق ١

 ه2 ا 12 كَ

 0و 0 ادي و مهناذا“ ْق وم 0 ارا مم رخل هي لك فآو

 نل 8-3 ه م مه رتارثل © سس ل .ه 2 م

 5 1م «(2 راج مهموعد ا مث 207 بكشسا اذزبكلقبلاو ير

 س6 هلا "رثا نه دم 6هوه اورام " 2و2

 64ه ارا رس مه تنذر كبأو مط علنلعا

 3 هنإ اناق ٠ ؛ عيطيو داقني نأ ةرفنلا كال قو م لم ءلأ نإف ) هرآ. خاب نوكت ةرفناا دنع نام ظذلا

 نأ عنتما ةيعرلا ككاو م نع ةصااخ ١ لب 4م ةنعرأا هو>و نم هج وب ةض راعم ريغ ةرفنلا تاصح

 177 0 4 لا لعفلا لصح م 4- .عرلاو ةرفنلا لصحت | م 02 2 كلذ ذو ) لعفلا ه4عم لصحع

 هم هنآ كرتف .« لول !ءاحتتف “ب لردعنلا اقل نآف عناملا دوجو ىضتقملا مدع ىلإ مضنا ةرفنلا

 . ردقلاو ءاضقلا ىلع لئالدلا ىوقأ نم ةيآلا

 4 مه رفختل موعد اك ى إو 0 ىلاعت لاق مث

 نإف « مهل رفغي نأ لجل , ةعاطلاو ىوقتلاو ةدايعلا ىلإ مثاعد اهإ مالسلا هيلع احون نأ ملعا

 0 ةرفغملا ليص# لإ م لسوتنل تيلط امإ] ىبف ةعاطلا ان 2 ةرفغملا لوصح وه لوالا دوصقملا

 ةوعدلا نم لوألا بولطملا ناكاسلف ( مكب ونذ نم ركل رفغي ) لاق ةدابعلاب مرمأ ا كلذلو
 مثاعد امل مالسلا هيلع هنأ ملعاو ( مل رفغتل مهترعد الكف إو ) لاق مرج ال « ةرفغملا لوصح

 ادع هولم اع

 اول_عج تثرءدح ل ديلقتلا ف اوغلب مهنأ ىعملاو 4 مهناذآ ىف مهعباصأ أول ءج 7 هلو ) اهلوأ (

 . ةنيبلاو ةجحلا اوعمسي الثا مهئاذآ ىف مهعباصأ

نأ لجال امإ 2 أمم اوطغت ىأ 2« مماث ااا د هلوق ) اهناثو (
 م هبدحجو اورد ال 

 ممنإف ءاوعمسيال نأ ىف ةفغلابملا لجآل ادإو . هرجو اورب نأ الو , همالكاوعمسي نأ اوزرو< ل

 . ىوقأ عامساا نم عفاملا راص ؛ كلذ عم مهايث اوشغتسا مث . مهناذآ ىف مهعباصأ اولعج اذإ

 عامس نع مهضارعإ ىلع وأ ؛ مهمهذم ىلع اورصأ مهنأ ىنعملاو ( اورصأو )ل هلوق (اهئلاثو)

 . قملا ةوعد

 ىوصقا ةياهنلا ىلإ اغِلاب ايظع ىأ 4 ًارابكتسا اوربكستساو ال هلوق ( امعبارو )

 : (ارارسأ كراس مهل تن :اعأ ىفإ مث , ًاراهج مهتوعد ىفإ مث ) ىلاعت لاق مث

 هولماعف «رسأا ف ةيضاخلا ايأدف ٠ ةيالث تناك هتاوعد كنت ارك نأ ىلع لد تان الا«ةذاعانأ ملعاو

 ةلاد ) م) ةماكو 2 0 نالعإلا ناد 0 رثؤإ ١ الف 2 ةرهاجلاب ا مث :ةعيرالا رومالاب

 ظاغأ راهجلا نآل ؛ ةبترلا بس وأ ؛ نامزلا بسحب امإ ضعب نع بتارملا هذه ضعب ىخارت ىلع



 ١و ةيالا . موق تروعد ىلإ بر لاق : ىلاعت هلوق

 0 3 سل رورو سو سل تا 6-22 - 80 6 افا سا

 هد ارارف الإ ىناعد مهدزي ملف د ارامنو اليل ىوق توعد ىنإ بر لاق

 هوجو نم ( باوجلاو ) ؟ ( مك.ونذ نم مكل رفغي ) هلوق ىف نم ةدئاف ام ( لوألا لاؤسلا ١)

 دا ورأل نأ وه تنل كارقغ نأ ( ناار ر ع ونذ 5 رفغي ريدقتلاو ةدئاز ةلص اهنأ ( اهدحأ )

 ةذخاؤاا مدعو , كبونذ عومجمب 0 دحا هي ل نأ هانعم ناكل مكبونذ كسل رفغي : لاق ولف ءهب

 عومجب كبلاطأ ال لوقي نأ هلف ء عومجما داحآنم دحاو لكب ةذخاؤملا مدع بجوي ال عومجلاب
 هريدقت ناك (مكبونذ نم مكل رفغي) لاق امل امأ ء طقف دحاولا بنذلا اذهب كيلاطأ ىنكلو ؛:كب ونذ

 ًاضيأ ةذخاؤملا مدعو بونذلا عومي ىلع ةذخاؤملا مدع ىضتقي اذهو « كبونذ نم ناكأ» لكر فغي
 ضيعبتلا ىضتقي هنأ به ( مكبونذ نم مكل رفخي ) هلوق نأ (ثلاثلا) عومجنادارفأ نم درف لك ىلع

 هناف هنع را 0 از يفتخم هناعإ ىلع هبونذ نم مدقت ام ريصي هتاف نهفآ نم نأ ىَح هكا

 : ضيعيتلا فرح نم انهه لب ال هنأ تثدثف ٠ راع كل كلذ ريصنال

 ؟ ضقانتالإ اذهلهو ؛ لجآلا ريخأت عانتماب هرابخإ عم مكرخؤي و لاق فيك (ىتاثاالاؤسلاإ)
 ممرفك ىلع اوقب نإ ةنسقلا هللا مهرمع اونمآ نإ حون موق فنزأ الثم هللا ىضق (باوجلا)

 هللا هامس تقو ىلإ ىأ ( ىمسملجأ ى] : رتيكر) اننا لهل ليها هس هتاثشك نيا در لغ مبكلهأ

 ؛« لوطآلا لجالا كلذ ىضقنا اذإ هنأ ربخأ مث . فلآلا مامت وهو « رمعلا ىف لوطلا ةياغ هلعجو

 . !توالا نمد

 بح نع رجزلا ضرغلا ( باوجلا ) ؟ نوءلعت منك ول هلوق ىف هدئافلا ام ( ثلاثلالاؤساا ١)

 باطو ايندلا بح ىف مهولغ نأ ىنعي « اهبح ببسي نيدلا نع ضارعإلاو اهبلع كلاهنلا نعو ء ايندلا
 . توملا ىف نوك اش مهنأ ىلع لدي ثيح ىلإ غلب امتاذل

 ( ًارارف الإ قاعد مثدزب ملف ًارامنو البل ىوق ترعءد فى بر لاق )ل ىلاعت هلوق

 نيناسن] ىرن انال كلذو ء هردقوهللا ءاضقب ثداوحلا عيمجنأ ىلع ةلادلا تايآلا نم اذهنأ معإ
 ًايس امهدحأ قح ىف مالكلا كلذ ريصيف ؛ دحاو ظفاب ددحاو ساجم ىف لوسرلا ةوعد ناعمسي

 نفل بل! ةرغنلا ةياهتو هكويكتلا و وتفلا نيرا ايل ناثلا قى ورى ةغالا ور للا و [ىتيادملا ليات
 نإف ء. سوس ىف ةرباكم اذه نإف ؛ فاكملا رايتخاب اتلص>ح ةبغرلاو ةرفنلاك لت نإ لوةي نأدحأل

 , ةبغرلا كللت ىلإ رطضا اكهبلق دحي ةبغرلا بحاصو ةرفنلا كلت ىلإ رطشملاكهيلق دحي ةرفنلا بحاص

 بجو ةبغرلا تاصح نإو ٠ ضارعإلاو درَعلا هبيقع لصحب نأ بجو ةرفنلا كلت تاصح ىمو
 ةبغرلا ىلإ امهدحأ قح ىف ةوعدلا كلل: عامس ءاضفإ نأ انلءف  ةءاظلاو دايقنالا هبيقع لصح نأ

 تايصعلاو درعلا ال ضل اةلاولتملا:ةزفنلا:ك] قاتلا ق قو - دايهالا و ةعاطلا لوصخل هب راما

 لوص> نكل ؛ هرايتخاب سيل ةبغرلاو ةرفنلالوصحنأ به ليقنإف  هردقو هللا ءاضقبالا نوكيال



 مالسلا هيلغ حون ةروس ١

 ( مالسلا هيلع حو ةروس)

 ( ةيكم تابآ نامتو نورشع ل

 ب 1 طل [ ل 3

 سس بيب - ل نس بسال.

 ملك ماع مرر هد 3 0 ه ه2 هه ت6 1 ه2 هك

 كاَذَع 0 5 ل لبق نم 0 0 نا 1 ةكإ ا :اسرأ انإ

 7 20 م م ا كه ربع 2 6 1 00

 قاف كاكا رك هللا و ا <« نيمريذأ مكل ىإ موقاي , لاق ملأ

 5 َ - 2 7 1 ته: ها نناسرجت 2 5و ررت اه ه 2026

 2 < اَذِإ هلل 1 نا م لجا ل نم م 0 ل رفعل ا

 ص ركود 6526 2 مم 2 27

 <25 نودلعت 1 ٍِل

 14 ميحرلا نم رلا هللا مس 0

 رذنأ نأب هلصأ ( امهدحأ ) ناهجو نأ هلوق ىف «كموق رذنأ نأ هموق ىلإ اون انلسرأ انإإ
 رافال نهال نافارا كلا لدناسلل ال11 ن]ماعنتاكاؤدف لكلا للصَوأ ؟ىواجلا فد

 كموق رذنأ ىأ همرق ىلإ ًاحون انلسرأ انإ : ريدقتلاو « ةرسفم نوكست نأ زو ؛ جاجزلا لاق ىناثلا
 : لاوقلا ةدارإ ا لع نأ ريغب .رذنأ.دوعسم نبا أرقو

 . نافوطلاب قرغلا ىندي لتاقه لاق ( ملأ باذع مهتأ, نأ لبق نم ١ لاق مث

 . ( نيبم ريذن مكل ىف موقاي لاق ) و ء آلا كلذ لثتما كلذب ه سانام لاك هللا هنأ ملعاو

 ىف جل الإ مكرخؤيو مكب ونذ نم كل رفذي نوعيطأو هوقتاو هللا اودبعا نأ ال لاق مث

 مث « نيبجولا ىف رذنأ نأ ريظن وه اودبعا نأ . < نودلعت متنك ول رخؤب ال ءاج اذإ هللا لجأ نإ

 تابجاولا عينج لوانت, ةدابعلاب ىمالاف هسفن ةءاطو هاوقتو هللا ةدابعب ءايشأ ةثالثب موقلا ىمأ هنإ

 تاروظحلا عيمج نع رجزلا لوانتي'هاوتب سمالاو « حراوجلا لاعفأو كولقلا لاعفأ نن كابر داو

 اذهو « تايهتملاو تارومأملا عيمجو هتعاطب ممرمأ وأنت, ( نوعيطأو ) هلوقو ء تاهوركملاو

 ةءلاطار فللكتلا كاد ىقاا1كا ًاماكدلار'ةفخ هنأ آل" ها ومتاو هللا ةداشن مالا ى"ةلخ اد تاك نو

 ليزي نأ ( امهدحأ ) نيئيشب اهيلع مدعو ةثاللا ءايشألا هذهب مهفلك ال ىلاعت هنإ مث « هريرقت ىف

 ردقب ايندلا راضم مهنع ليز ( فاثلا ) . ( مكبونذ نم كل رفغي ) هلوق وهو « مهنع ةرخآلا راضم

 : تالؤس انبهو . ناكمإلا ىصقأ ىلإ مباجأ رخؤي نأب كلذو « ناكمإلا



 و ةيآلا . ثادجاللا نم نوجرخ : مو. : ىلاعت هلوق

 - 59 ر هس 0 - 9 ل ها

 عد د د ىلإ ينو كدا 5 نوجرخت موب

 622 ه2 هركزرب 2 82 كر ه-

 «:؛> 0 اوناك ىّذل ا َكاذ 200 يمل ممراصبأ ها

 ه2

 لاق . نامل مهضعل - هللا لدب لب نورخآ لاقو ٠ ةروهش» لوسرلا ةرصن ىف مهتلاح ناف

 حصي ناكامبإو ءاوتام نأ ىلإ مرفك ةلمج ىلع ارقب ممرثك أوأ مهناف ؛ ليدبتلا اذه عمي مل مهضعب

 ( مهنم ًاريخ لدبن نأ ىلع نورداقل انإ ) هلوقب ىلاعت هدارم نآل « اوكلهأ ول مب ليدبتلا عوقو

 موقلا ىلاعت دده اسإو ٠ عقو دق كلذ نأب مك فيكف كلذ لصح ملاذاف ٠ كالهإلا قيرطي
 اونمؤي يكل كلذب

 ( اعارس ثادجالا نم نوجرخي موي ١ لاقف هركذ مدقت ىذلا مويلا كلذ ىلاعت ا

 . ( نولسفي مهر ىلإ ثادجالا نم مث اذإف ) هلوقك وهو
 اوناك ىذلا مويلا كلذ ةلذ مهقهرن ممراصبأ ةعشاخ « نوضفوي بصن ىلإ مناك ل ىلاعت هلوق

 . 4« نودعوي
 بصنلاو نونلا حتفب بصن روهجا ةءارق ىهو ( اهادحا ) تاءارق ثالث (بصن) ىف نأ معا
 0 بصن ( ةيناثلا ةء ارهلاو) نوديتسي ملل لع ىلإ مهن اك ىنعملاو بصن ءاذق

 نوكي نأ (امهناثو) فءضلاو فعضلا لثم'ناتغل بصنلاو بصنلا (امهد>أ) ناهجو هيفو داصلا

 نأبجو همفو داعلا بنزرت صو حضور ( ةثلاثلا م ةءارقلاو) فعش 3 م0

 ديشأ عمج كسار سلات نملك عمج ن ارواج كصنلا؛تصتلا نوكتي تنل[ اهدحأ)

 هللا نؤد نم كشتف تصأت: ىلا ءايششاللا لهي ”فاظنالا !بطنلا !ىيقحا زال نازك (امهناثو)

 مْمأ هجولا اذه ىلع ةيآلا ىنعمو «نوعرسي (نوضفوي ) هلوقو ( بصنلا ىلع حبذ امو ) هلوةك

 ةيقبو مراصنأ ىلإ نوةبتسي اوناك م نيقيتسم ىعادلا ىلإ نوعرسي ثادجالا نم كوجرخم موي

 دمع هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ نيملاعلا بر هلل داو . لعأ لاقت واةناحلس ٌةقاو اواي رملا

 . نيعمجأ هدكو هلآ ىلعو



 ةيآلا . مهنم ءىرما لك عمطيأ : ىلاغت هلوق 1

 ساس هرن هَ 2 1

 اى : ماقلخ نإ 5 37 02 عل هل ةنج لخدب نا مهم ءى عا لك عمطيا

 ع ل

 ه2 همس اساس ب هَ --_ اه طرج نس

 نا ىلع ٠6د 2 1 ! بر 8 0 ا بر . مسقأ ال نود نوملعي

 - تيا ا ايلا تا

 ره د ا ا 200 دج ار هدأ سا 0 28ه سا سد ل

 ع اويعلبو اوضوخ مثرذف «غاد نيقوبسم ني افيو 0 أريخ كل

 درا اتيت 2 هادم ترث هل 0

 «:5» نودعوب ىذلا ميمو اوقالب

 قؤنلاو ىاارلا عمو داجب ةءاذلا «قضوقملا نماته نأ ملعاو « دحاو صأ ىلإ اهوزتعا ةعامج لك

 ناكل بقو « مدقت دقو نيضع ىف مالكلاكهذه ىف مالكلاو « ةوزع اهلصأو فوذلا نم ًاضوع
 مشل اتناول فلنا

 عمطيأ ىنعملاو ء« سؤيلا دض ميعنلاو 13 ميعل ةنج لخدب نأ مهنم ءىرمأ لك عمطيأ زر لاق مث

 . نودلسسملا اهلخدي كىتتج لخدي نأ مهنم لجر لك
 دكاتلا كاذ نع م لل عدر وهو 4 الكب لاق مث مث

 تاق الن فما# و ام ما ةقاخ انإ") لاق. م“

 نأ ىلع تردق امل لاق هن اك« ثعبلا ةمح ىلع لالدتسالا اذه نم ضرغلا ( لوألا ةلأسملا)
 مكعب ىلع ًارداق نوك أ نأ بجو :ةفطنلا نم كقاخأ

 ىلع جت>ا امل هنأ ( اهدحأ ) ًاهوجو املبق امب ةيآلا هذه قلعت ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نبأ نقب« ثعبلل'ناوزكتم مكنإ الك مهل لبق هنأاكذ « ثعبلل نيركسنم اوناك مهنأ ىلع لد ثعبلا ةدك

 ءال وه ىلاعت لاقف ::نينمؤالا نورةحتسي اوناكنيثوتسملا نأ ( اهنناثو ) ةنجلا لوخد ىف نوءمطت

 هذه نم نوقولخم مهنأ ( اهئلاثو ) راقتحالا اذه مهب قيلي فيكف : اوةلخ ام نوقولخم نوئزوتسملا

 . ةنجلا مطاخدإ ميكحلاب قيلي فيكف « ةفرعملاو ناعإلاب اوفصتي مل ولف , ةرذةتسملا ءايشآلا

 نت امو مهنم ًاريخ لدبن نأ ىلع : نورداقل انإ « براغملاو قراشملا برب مسقأ الف ) لاق مث

 . « نودعوي ىذلا مبموب اوقالي ىتح اوبعليو اوضوخم ممرذف « نيقويسمب
 واشارت ودسإو ةللكي كاز ىلطقاول اةيحشو ا ةئلظلا قل مقر زكر ىزانعإ كو

 لدبن نأ ىلع نورداقل انإ ) تانالذحلاو تايادحلا عاونأ دارملا وأ هتوم' برغملابو ىن لكةوعد
 ( مكلاثمأ لدبن نأ ىلع نيقوبسمب نحت امو ) هلوق ف رسفم وهو ( نيقوبسمب نحت امو مهنم ادتخ
 هسفن هللا فصوام.نأ ىف اوفلتخاو « روطلاو ةروس رخآ ىف رسفم ( اوضوخ مهرذف) هلوقو

 نيرجاهملاو راصنالا مهم هللا لدب مهضعب لاقف ؟ال مأ لعفلا ىلإ جرخ له كلذ نم هيلع ةردقلاب



 سا ةيالا . هدبعو مهتان مآل مه نذلاو : ىلاعت هلوق

 كل[ دس |( ت1 -٠ ] 57 هر ل يدمر

 مهتادامشب مم نيِوللَو هع مدعو م باج نيذلاو
 اس ها ني ده م

 تانج ى كفو 25و نوظفاحي مهتالَص ىلع م نيذلاو 61١7 » نوم

 مس ذل منع

 لقا نعو نيعلا نع («عدد َنيعطم كف 5 1١ ورفك َنيذل لاف («7هد» 00

 تح ا

 «م0/» نيزع

 . نينم والا ةرولم فيه نشفت لمان

 . ًاضيأ هريسفت مدقت دقو ( نرعازيعوخ تانغ قدلاووو الق تاساغ

 ىدحاولا لاق ؛ مهتاداهشب و ممتدامشل ءىرق 4 نوماق مهتادامشب ممن.ذلاورإل هلوق - امعيأسو
 نمو . ريخلا توصل هلوقك عجب فيضأ نإو رداصملا درفت اكدرفيف ردصم هنآل ىلوأ دارفإلاو

 رثك أو « فالتخالا ةهج نم عجبا نسف اهبورض ترثكو ؛ تاداهشلا فالتخا ىلإ بهذ عمج

 تاداهشأا هذهو اهنومتكي الو « قملاب اهب نوموقي ماكحلا دنع تادابشلا ىنعي اولاق نيرسفملا

 ابكت فور قوتحلا ءايخ) اهتماقإ في نآأل اهلضبفل ةناب] 2 01 ع ىلاعت هتأذلإ تانامالا ةلمخ

 ."هل كيرشال داو هللا نا ةداومشلا ديرب لاق سابع نبا نع ءاطع ىورو . اهعييضتو اهلاطيإ

 .هريسفت مدقت دقو 1 .تياممأو

 . 4 نومركم تانج ىف كئاوأ ل لاقو ءالؤه دعو من

 عرسملا عطهملا ( نيعطهم كلبق اورفك نيذلل اف ال لاقف . رافكلاب قلعتي ام هدعب ركذ مث

 : هيف اودشتأو « هقنع داملا ليقو

 عامسأا ىلإ نيعطم» مب مهارأ دقاو اهلهأ كم

 ًاقلح ملسو هيلع هللا ىلص ,:لا لوح نوفتحي اوناك نيكرشملا نأ ىور ٠ نابراقتم ناهجولاو

 دمح لوي اك ةنجلا ءالؤو لا نولروفي و « ةقاللككا نور ررتسلو نودع اقزام الع

 نيلبقم كيلإ مهقانعأ نيدام كوحن نيعرسه ىأ (نيعطهم) هلوقف ةيآلا هذه تازنف مهلبق اهنلخدنلف

 دن اوناكن يذلا مهف « نوقفانملا مه مهنأ ىلع لدي ةيآلا رهاظ سم وبأ لاقو « كيلع مراصبأب

 : 0 ىف نوعراسي نيذلا كنزحال ) هلوةك رفكلا ىف عارسإلا وه روك ذملا مهعارسإو

 , نيعمت# هلاممث نعو هنيع نع اوناك منال كلذو 6 نيزع لامشلا نعو نيعلا نع إل لاق مث

 ابلصأو ىرهزالا لاق ٠ سانلا نم ةبصعلا ىهو « ةزع اهدحاو ةقرفت ىف تاعامج ( نيزع ) ىنعمو

 ةزعلا ناكو هوزعلا مسإلاو « مهيلإ ىهتنا اذإ ًادرع اهوزعي نالف ىبب ىلإ هسفن نالف ازع مهطوق نم



 ةيالا . مولعم قح مهلاومأ ىف نيذلاو : ىلاعت' هلوق 62

 اس هِي مغ رو س ةردق ع

 نيذلاو (7ه» مكعب لا 3 6( ا 8 مهاومأ ى َُئ : نيد

 - 2 ه رثا ه سر تاضر# 6 هر اس تاه هما 0 تسل

 نإ دق لاوةظشو 0 0 نم 3 نيذلاو ىدد نيدلا ود رادع

 رح 0# هم 26ه م انها احا | نصار

 ىلع إ «؟9؟» توظف اَح ميجورفل م نيذلآو 22« نومأم ريغ 0 بتاذع

 رم ل 6 ملقا 7-0 ه- اكباط 26 هر ل هوم

 كلذ 0 ها م <02 0 ريغ مهن 00 اك ا ٍ 1 ميجا

 ىف ذا م َكَتلو

 . .عئصاخملا نش ىشزراهدعب نايتالا نع زارت>الا

 قحلا ىف اوفاتخا ( مورلاو لئاسلل « مولعم قد مهلا ومأ ىف نيذلاو رؤل ىلاعت هلوق - اهنناثو

 ىدأ نم. سابع نبا لاق ٠ ةضورفملا ةاكزلا هنإ ٠ نيريس ناو نسملاو سابع نبا لاف : مولعملا

 : ناهجو ةضورفملا ةاكرلا هب دارملا نأ ىلع ليلدلاو اولاق ٠ قدصتيال نأ هيلع حانج الف هلام ةاكز
 ىلاعت هنأ وهو ( ىااثلا ) ةردقم ريغ ىبف ةقدصلا امأ ؛ ةاكرلا وه ردقملا مولعملا قحلا نأ ( لوآلا )

 ال , , ًامومذم نوكي قحلا اذه ىطعي ال ىذلا نأ ىلع لدف . ه.ذ نم ءانثتسالا ليس ىلع اذه ركذ

 َق ٍرط ىلع نو د وهو ٠ ةاكرلا ىوس ق ماما ام ناو ردا لاقو « ةاكرلا الإ ةفصلا هذه ىلع َقَح

 (مورحلا)ولأسي ىذلاىنعي(لئاسلل)هلوقو . ىمخنلاو ءاطعو دهاج لوق اذهو  بابحتسالا وبدنلا
 : مرحتف نع كسحيف لاؤسلا نءراتف كيا ىدلا

 ..سشحلاو ثعبلاب نوئمؤي ى أ ىأ « نيدلا مودي نوقدصي قاذلاو م هلو اك اما

 امإ «نيرمأ نم نوكي قافشإلاو (نوقفش» مهبر باذع نم مث نيذلاوإل هلوق - 0

 نوتؤينيذلاو) هلوقك اذهو ؛ تاروظحملا ىلع مادفإلا نم فوخلا وأ تابجاولا كرت نم فوخلا

 هب مودي نمو ( مهولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا ) هناحبس هلوقكو ( ةلجو ممولقو اوتآ ام

 . لمعو ملع نم هب فاكامب ماي هلا ىلع ًاصي رح ريصقتلا نم ًارذح نوكي فاكايف قافشإلاو فوخلا
 ناسنإلا نأ دارملاو ( نو.أ ه ريغ ممر باذع نإ إل لاقف فرحلا كلذ دك أ ىلاعت هنإ مث

 نكي نأ زوج لب )2 ةيلكلاب تاروظحملا نع زرتد- "و ىعمط اتا .جاولا ئدأ 4 ! عطقلا هنكم ال

 . ديأ ًافئاخ نوكي مرج الف « كلذ نم .ىثث ىف ريصقت هنم عقو دق

 تكءاماموأ مهجاوزأ ىلع الإ ٠ نوظفاح - مث نيذلاو ل ىلاعت هلوق  امسماخو
 . ( نوداعلا م كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نف « نيمولم ديغ مهناف مهناعأ



 3 تح نعل كم اذإو :لاعت هلوق
 تايللا ميت يسسسس

 سهدم رت نتاع م م يارس روس ل

 22 َنيلَصْأ الإ «؟١» ع وذم ري اذإو هلا دل ]فيي اذإ

 - روس ه اساس هر ل سياف

 6« نوماد مهتالص عم نيد

 َّك معا. اهكرت ىلع اوردق املا ىلاعت هللا قاخي ةلصاح ةيرورض ةلصخلا هذه تناكولو ؛ ةموءذملا

 راهظإ ىلع نامنإلا مدقي املجأل ىتلا ةيناسفنلا ةلالا ( امهدحأ ) : نيرمأ ىلع عقاو ظفل علحلا
 , ةيناسفنلا ةلاهلا كللت ىلع ةلادلا لعفلاو لولا نم ةرهاظلا لامفألا كلت (ىناثلاو) عرضتلاو عزجلا

 ةلالا كلت ىلع هسفن تقاخ نم نآل « ىلاعت هللا قاخ ثدحت اهنأ كشالف ةيناسفنلا ةلالا كلت عا

 لب هسفن نع ةلاخلا كلت ةلازإ هنكع ال الطب اعا# قاخ نمو « هسفن نم ةلالا كلل: ةلازإ هنكم ال

 ةلاحلا امأ «٠ ةيرايتخا رومأ ىهف اهلع مادقإلاو اهكرت هنك لعفلاو لوقلا نم ةرهاظلا لاعفآلا
 . رارطضالا ليبس ىلع ةقولخ ىهف ةقيقلا ىف عللا ىه ىلا ةيناسفنلا

 رقفلا ديخلاو رشثلا نم دارملا 4 ًاعونم ريخلا هسماذإو ًاعوزج رشلا هسم اذإ ) ىلاسعت هلوق
 اذإو « ةياكشلاو عزجلا ىف ذخأ اظررم وأ اذيفف ناص اد] هنأ ىعللاف ؛ ةحبضأو ضرلأ وا ىعلاو

 اذه لصاح لق نإف « سانلا ىلإ تفتلي ملو هلام حشو فورعملا عنم ىف ذخأ احر | انج را

 امع] اناق ؟ هيلع هللا همذ ملف لفيلاب ىلا ره [ذهاو .ةحاررلل ثماأط راضملا ن2 ف هكا مالكلا

 نوكي نأ هيلع بجاولا نم ناكو : ةلجاعلا ةينامسجلا لاو>آلا ىلع رظنلا رصاق هنآل هيلع ةمذ

 هيلعل هي أيضار ناكىلاعت هللا لدف هنأ لعو رقف وأ ضرم ىف عقو اذإف : ةرخآلا لاوحأب الوغشم
 , ةيورخآلا تاداعسلا بلطىلإ امهةرص ةحصلاولاملا دجو اذإو « ديريام مكحو ءانشيام لعفي هللانأ

 : ءايشأ ةيناثب ًافوصوم ناكنم ةموعذملا ةروكذملا ةلاحلا هذه نم ىثتسا أ ملغاو
 (نومتادممتالص ىلع) لاقل يةنإف « نومتاد مهتالص ىلع مهنيذلا نيلصملا الإ )ل هلوق - اهل أ

 اهيلعمهتظناو تاقوألا نم .ىثىفاهوكرتءال نأ املع مههاود وتل ح مهتالص لع) مث
 ةرات لص امن يبيح ا جالا 8 ىلع ام ىنوب ىت> اها ماهتهالا ىإ عجرت

 ةعباتتلا"ن ومالا امأ +:1نعاةع ات رؤمأب رار“ الن محل و زمر واعر ةقلفلا فاق زن

 ا ا لاما لوعت كلقلا ناك اكو :لوع زر قرككاذل] قي
 دجاسملا ىفو , ةعاجلا ىف ةالصلاب نايتإلاو :؛ نيرهاطلا ناكملاو بولا نادجوؤ : ةلبقلا تلطو
 ىوشاف لز كامتلالا وك وانس لاا قع اكلاعلا تي ىف ةالصلا قلوخدلا لبق دمت نأو : ةكرابملا

 - ال نأ وهف ةنراقملا رومالا امأو « ةعمسلاو ءايرلا نع زارتحالا ىف غلابي نأو « ىلاعت هللا

 امأو «ةالصلاك- ىلع ًاحاظم .راكذألل امقاف“ ةازقلا*لثغناَةلاّورضاح نوكي'نأاو ؛ الاهم الو ًانيمب

 لك ذرت< نأو ٠ بعالاو وهللاو وذالاب ةالصلا ةماقإ دعب لغتي ال نأ ىبف ةيخارتملا روهآلا

 6م. رشا الو



 ها .ريدأ نم وعدت : ىلاَعُت ةلوق ١

 ىقوو اهراهق ةاخ انالآ نإ 0 ىعوأت ْمَميو ل ل َردَأ 0 0

 انادي هظارجتااو ! باجي هج هل ليوا
 : هتقرحأ الإ ًادإج ال وا كرت: الف ففارطاآلاو ةماحلا رانلا عزفت لتاقم لاق : ةغللا لهأ لوقاذم

 هجو مراكمل :ةىلاقلا* كالا ّنيدَيلاو نيقاسلا لو بقعلاو بصعلا : ريمج نا ديعش اقإو

 تدين ((اك) لاف« ئرخأ:ة م اهدي املاعت ةثلاف ,٠ ءاضعاللا:هذه ثنفأ اذإرانلا نأ ملعاو. مدآ ىب

 !؟ ( أ كاالعلا»ايقؤينبل اه زر ارا مانلدب مهدولج

 : ناتلأسم هيف ( ىعو أف عجو «ك وتو ردأ نم وحنا اول

 ١ اهدحأ ) ًاهرجو اوركذف « رفاكلا 0-0-5 ظا نأ ىف اوفلتخا « ىلوآلا ةلأسملا (
 كني ل نإف ؟ كراثأ 'سرغوا كراهأ قدشأ نه ضّرالا لس“: لسيق لاحلا ناسنلب مؤعدت,اهنا

 متهج اياوز نم ةيواذ ىلإ رافكسلا نم دحاو لك عجرم ناكامل انههف . ًارابتعا كتباجأ : ًاراؤج «

 حلاو ىح راثلا مرج ف مالكلا قا ناولماا نأ (اهناثو) مثرض#و مثوءدن عضاوملا كلل

 نودي ءرانلا ةينابز نأ دارملا (اهتلاثو) بحلا طاقتلا مهظةتلت مث , قفانماي ىلإ «رفاكاي ىلإ : احرص
 ىأ هللا كاعد برعلا لوق نم كالت وعدن (اهعيازو) فاضملا فذح رانلا ىلإ ءاعدلا كلذ تفيضأف

 (ىعوأف) لاملا (عمجو) ناميإلا نع ىلوتوةعاطلا نعربدأ نم ىنعي (ىلوتو ربدأ نم)هلوقو « كاكلهأ
 ىلإ ةداشإ ( ىلوتو ربدأ ) هلوقف اهيف ةبجاولا قوقحلاو ةاكزلا دو, ملو ؛ هزنكو ءاعو ىف هلعج ىأ

 ةراشإ عم «ايندلا بح ىلإ ةراشإ ( ىعوأف عمج 0 جو ) هلوقو « هتءاطو هللا ةةرعم نع ضازءإلا

 هذه الإ تسيل نددلا تافآ 0 نأ كمال ل1( ةيلشأل ا يللإ ةاراغإا يعاوأ ى.. طارش ادنلإ .

 لئاسم هيف 4 اعوله قلخ ناسنإلا نإ زر ىلاعت هلوق

 ,ةموعلعوه لب نورخآ لاقو« 7 7 ناسنإلاب دارملا مهضعب لاق (ىلوآلا ةلأسملا ١

 . نيلصملا الإ هنم ىنثتسا هنأ ليلدي
 صرحلا ةدش وهو ؛ عولهو علاه وهف اءالهو اعله عله لجرلا عله لاقي 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ذوعن لاقي ٠ 0 دربملا لاقو : روجضلاعولح لا : ءارفلا 1 « علهف عاج لاي « ريصلاةلقو

 ؟ عاملا ام « رهاط نب هللادبع نب دم ىل لاق ؛ ىحي نب نحاول ل 1 ةلزانم دنع علها نم هللا

 اذإو « عرجلا ةدش رهظأ رش هلان اذإ ىذلا وه « هريسفت نم نيبأ ريسفت الو ء هللا هرسف دق تاقف

 سانلا هعنمو ل ريخ هلان

 قاخ ) هلوقل ريظن ( ًاعوله قاخ ناسنإلا نإ ) : ىلاعت هلوق ىضاقلا لاق « ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 هيلع همذ ىلاعت هللا نأ هيلع ليلدلاو . فصولا اذه ىلع قولخم هنأ دارملا سيلو ( لينمناسنإلا

 ةلمصخلا هذه كرت ىف مهسفنأ اودهاج نيذلا نينمزما ىثتسا ىلاعت هنآلو « هلعف مذيال ىلاعت هللاو



 ١ 1/ ةبآلا . هيجني مث : ىلاعتهلوق
 2 هر

 ١" ١« ىوشلا ا «١ه» َضَ اين الك هيجي مث

 معلا نال ؛ ملسو هي هيلع هللا ىلص ىنلا ةليصف سايعلل لاقي ناكو ء ببسلا اذهل ةليصف ايم « هنم

 1 0 قام اكبتمت وأ, كابالا ف ليلا متتا ردهضت ممل افي ( هيون لنيل أليم بالا ماقم مئاق

 ئل مرج ا دوي : ىنعملاو «ىدتفي ىلع فروطعم هنأ ( لواآلا) ناهجو هيف 4 هيجشي مز 4

 ول دو» : ريدقتلاو ( نضال ىف: نموا):ةلوشب قاتم هزأ ( ناثلاو ) هيجني مث 0 هذ, ىدتفي

 تحت اعيمج ءالؤده ناك ول ىنمتي ىنعي « ءاحجبإلا داعبتسال «مثو « هيجني مث ضدالا ق'نءاىدتفي

 : هيجل نأ تاب.هو )ع كإذ هيج مث سل ءاد ْق هكذبو هدب

 دوب ثيح هنوكح نع مرجالل عدر ( الك) « ىوذثلل ةعازن « ىلظل امن دك لاس هلوق

 نامجو هيفو (اهن]) لاق مث . باذعلا نم هيجنيالو . ءادتفالا كلذ هعفنيال هنأ لعو :هينب ءادتفالا

 ( فاثلاو ) اهيلع لد باذعلا رك ذ نأ الإ . رك ذ ال رح ملو « رانلل ريمضلا. اذه نأ ( لوآلا )

 ::لاقي ٠ ضااخلا بهللا . ىظللا : ثييللا ,لاق . رانلا ءاهعأ نم ىظلو :ةصقلا ربمض نوكي.نأ نوي

 « ىلظللا نم لوقنم رانال ملع ىظاو ( ىظلت ًاران ) هلوق هنمو « ًايظات تظاتو ؛ ىظا ىظات رالا تظل
 عافترالا اذه ببس ىفو «ةعوفرم ( ةعازن ) هلوقو « نوني ل كلذلف . فرصنني ال ةارعم وهو

 ليق هن اكء نإ ربخ ةعازنو ؛ نإ مما ىلظا لءجت و أ , دامع اهنأ ىف ءاحلا 3 نأ ( لوألا ) هو+و

 ةلمجا لعجتو « ًاربخ ةعازنو . أدتبه ىلظلو . ةصقلا ريمض ءاسملا لعجت نأ ( ىناثااو ) ةعازن ىغل نإ

 « مذلا ىلع عفترت نأ ( ثلاثااو ) ىوشال ةعازن ىلظا ةصقاا نإ : ريدقتلاو ٠ ةصقلا ريمض نع ًاربخ

 ةءارق امأو . جاجزلاو ءارفلاو شفخالا لبق اذهو ؛ ىودشلل ةعازن ىهو ىلظل انإ : ربدسةتاو

 ( ًاقدصم قحلا وه ) لاق يع ةدكؤ ٠ لاح اهنإ : جاجزلا لاق ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث اهيفف بصنلا
 هنال . ديعب لاحلا ىلع هلمح : لاقو اذه ىلع ىسرافلا ىلع وبأ ضرتعا , ًافورعم ديز انأ :لوقي اكو

 اذهف ٠ بهلتلاو ىظلتلا ىنعم ( ىظا ) هلو ف تلق نرإف . لاحلا ىف لمعي ام مالكا ىف سيل

 ىذلا 3 لاو>اًلاب اهدييقت نك ال ةيهاملاو ء ةصوصخم ةيهامل مع مسا ىل ظا نآل ؛ ميقتسيال

 لاقنا نأ 5 نكميو املا هنو كا لعاب لاقي نأ نك "للف كاعفاال !ىه لاو>الاب هديبقأ 0

 اذه نوكنف . ًاديدش ًايظات ىظلتت رانل مسا ىظل نوكست نأ ( اهنناثو ) ًاملاع هنوك لاح الجر تيأر
 ىلا اهنإ : ريدقتلاو «صاصتخالا ىلع ةبوصنم نوكست نأ ( اهثلاثو ) (ةعازن) هلوقل « ًابصان لغفلا

 . عنم ملو ٠ ىوششلل ةعازن اهنعأ

 مل اذإ : ىارلل لاقيو « نالجرلاو ناديلا ىهو « فارطألا ( ىوشاا ) 4 ةثلاثلا ةلأسلا ١)

 ةيموا.ءا4 العطا والا لمأأ لا, دان اضإأ, ىلا و وما جرردعلا هل اضأل أن قوقل | لتعمل لعب
 :هزوفغاللا لو



 ةيالا . ىدتفي ول مرجما نس حلا ىلاعت هلوق ١1
 مسوس هل رت ىورثهدم 2 هال 2222-7

 7 08 »١١«( 5-1 انو باع يي دج ول ماوشجا كود مم و رصد

 نا عقول : نمو «(١1؟» هزت 3 4 :ا.صفو »1١1«6 ويحاو

 فيك ه ميح ميج كأي ال ( ىاثأا ) لعفلا 7 راجلا فذ هميم نع ميج لأسي ال : ردقتلا

 ,ةعافش اميمح يح لأسي ال ( ثلاثلا ) مالكلا اذه نع هلغشي ام دحأ لكل نآل . هملكي الو كلاح
 هب اقف لذ هيلإ ان أسحإ اهنح مب . لأ الو

 هميمح نع مبح كا لا علا ا مضب كا تا أرق 204 ةيناثلا وأ 0:

 .٠ راجلا فذد> ىلع أذيأ اذهو 2 هقب دص ةبج نم قيدصلا ري فرع 2 7 42 مج نم هنأش فرد* ل

 ءارفلا هيلع عمجأ امل ةفلاذع اهنأل ةءارقلا هذه بحأ تسلو . كميمح نبأ مخ لاقيال ىأ ءارفلالاق

 ( هباورصب " امب ترصب ) ىلاعت لاق رصبأ هب ترص لاقي 4 م6 و رص 0 ىلاعت هلوق

 هب لوعفملا لعفلا تيثأ اذإف اذك ديز نرصب تاق راجلا تفذح اذاف اذدكب ديز ترصب لاقيو

 نال 2ع معو ركب ليقف ع امو 2 ممو رك ىعم وه اذهف )2 كن نرصب تاق راجلا تفلد> دقو

 رهانل اف ) ىلاعت هلوق هيلع 5 عيمجاو ةرثكلا هب دارماف ظفللا ىف ًادرفم ناكنإو ميخلا

 7 كلذ 0 وهو هفرعل ىد ّ | محلا فرع ىأ مهنوثر عل متو كبل ىنعمو ( 0

 امب قلعتم هنأ ( لوآلا ) ناهجو هيف انلق ؟ مهنورصبي عضوم ام لبق نإف ؛ هسفنب هلغشا اما

 مهلاختشال مهنكلو ممو رحب ليقف هرصمبال هلعل ليق ) مح 8 الأ س الو ) لاق امل هن ”ك هلق

 551 نيم رجلا لأ ىنعملاو 2 هد-دل م قاعتم هنأ ) قاغلا ( وا نم نردكم كل مهسفنأب

 ديد.قلا داليلا ىف ناكاذإ ناسنإلا نإف ٠ ماع ام لك هسفن ىدفي نأ ممدحأ دوبام لاح نينمؤألأ

 . هم اء ةدكلا ةيأم 5 3 كاذ ناكَدْلا الا كات ىلع هودع 3 مش

 ١ هيخأو هت .حاصو هيفي ذئموي باذع نم ىدتفي ول مرجلا دوي 0 هلوق © ةعبارلا هفضل (

 "نان فو

 5 بنذم لك لوا ليقو ؛رفاكلا رو مرج 4 ىلوأللا ةلأسملا ر

 )0 0 ريغ ىلإ ةفاضإلا كرس 8 داعلا ىلع حتفلاو رججلاب ( لموت ( ءائرذ 2 ةيناثلا ل 07

 َّق هنالل 8 باذعب هءاصتناو دتهوي بصلو 2 باذع نيون ) كءموي باذع نم ًاضيأ كر

 ل بيذعت ىعم

 نودرقألا هيراقأ 3 لجرلا ةلصف 4 اع دل ْق نهو هيو" قلل هتامصفو 0 هلوقو

 نم الصفنم نوكي دلولا نآل « ةلوصفملا ةليصفلا نم دارملا نآل ٠ مهيل] ىهتتيو مهنع لصف نيذلا

 نيلوصفم أضيأ اناك. امهنم الوصفم وه ناكالف 6 ىنم ةعضب ةمطاف » مالسلا هيلع لاق نيوبآلا



 مهل اس لس يي 2 006 س0 لم رت هدا هر

 6(, لهم“ :(سلا 16 52 موب 6ع1/د 75 اقل 232 اديني مع

 ت27 0 دمار رثث_ ا جدع

 ماج ميمح لئسي ال كة نوعا لابجلا نونو

 نم تنعتلا قيرظ ىلع لأسي امنإو وهنمل باذعا|نغ لأسي نم كلذكو ؛ هيلع ريضلاب .رمأف سو هيلع

 . ماقتنإلا تقو ءاج دقف ريصاف هعوقو برَل باذعلا ءاج هانعف (لئاسلاس) أرقنمو : ةكمرافك

 ١ لاتقلاب لوسرلا سؤ, نأ لبق تلزن ةيآلا هذه ىلكلا لاق ( ةيناثلا ةلأسملا .
 : 4 يرق هازرتاوا#اكيعي هن وزن ممن] ) ىلاعت هلوق

 (فاثااو) عقاولا باذعلا ىلإ دئأع هنأ (لوآلا) ناهجو هيف ؟ دودي اذاء ىلإ (هنوري) ىف ريمضلا

 اينو هأرن نحو ةلاحالا ةبج ىلع هنودعبتسي ىأ ( ةنس فلأ نييسخ هراَدقم ناك موي ) ىلإ لماع نأ

 هت قوقل اكن رقلابو ”ناكمالا ىو تنعيلا ديلا اكرم اقر لوبن كورلا لاني عانوا ايه نا ربع فزاد

 .( اهيج يح لأسي الو « نوءلاكلابجلا نوكستو « لهم اكءامسلا نوكست موي )) : ىلاعت هلوق

 : ناتلأسم هيف

 ةارنو : ريدقتلاو ٠ او (اهدحأ) هوجوهيف ؟ اذاع كرضاقتا كك موي ( ىلوألا ةلأسملا ١

 لأس : 'نيدقتاا (اهتاثو) :مويلا كلذ ىف رذتغي الو نكمي ىأ «لوملاكءانملا نوكست مويإ# ابن

 لبملاك ءاهنلا نوكنت موي ريدقتلا ( ثلاثلاو ) لهملاك .امنناا نوكتت مويا 6 عقاو باذعب لئاس
 موي ىف عقاو باذعب لئاس لأس ريدقتلاو ٠ موي نم الدب نوكي نأ ( عبارلاو ) اذكو اذك ناك
 « لولاك ءامساا نوكست موي ةئس فلأ نيسمخ هرادقم ناك

 تافص مويلا كلذل رك ذ هنأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ( لو اكءامب ) هلوق دنع لبملا ريسفن انرك ذو لبماكه يف نوكست ءامسلا نأ (« ىلوآلا ةفصاا ال

 ةضفلا لثم : نسحلا لاقو « نارظقلا ركعك : ءاطع هنعىورو ٠ تيزلا ىدردك : سابع نبا: لاق

 , دوعسم نبا لوق وهو تييذأ اذإ
 غوبصملا فوصلا : ةفللا ىف نهعلا ىنعمو ٠ نوعلاكه يف لابجلا نوكست نأ 4 ةيناثلا ةفصاا ال

 اذإف . دوس ٍبيبارغو اهناولأ فاتن رمجو ضيب ددج لابجلا نآل , هب هيبشتلا قو اسمو « ًاناولأ

 3 رايات اذإ نوؤفلملا نبعلا كبطل ف !تكيطازاذككو

 ناتاأسم هيفو ( ميج لام 9 هلوق « ةث ا١املا ةؤصلا 2

 ناكاسم] لاؤسلا مدعو ٠ هل بصي ىذلا بيرقلا ميا سابع نبا لاق ( لوألا ةلأسملا ١
 نم ءرملا رفي موي ) هلوقو (تءضرأ امع ةعضرم لك لهذت) هلوقك وهو « هسفنب أ لك لاغتشال

 وكب .نأ (اهدحأ ) هوجو ةيبآلا ىف مث ( هينغي نأ لموت مهم ءىرمأ لك.  هلوق كما ملجأ
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 لاهف ؟ مويلا اذهل وطأام قلك فا لوسرلرب ةلاقعنأ كر 0 نأ نع فور ف ة ريحا امأو 0

 «ايندلا ىف اماصي ةبوتكم ةالص نم فخأ هيلعز وكي ىتح نمؤملا نع ففخيل هنإ هدب 0

 لهال ةحارلاو رورسلا ديزأ ًادس نوكي وهف لاط نإو فقوملأ كلذ نإ . لاق 9 سان دلاءقنمو

 نم دب الف ؛ ءازج راد ةرخآلا نأ هنع (باوجلا) رانلالهأل مغلاو نزملا ديزا ايس نوكي و : ةنجلا

 فتوملا لوط صيصخت نم دبال نذإف . فقوملاال ةنجلا ىه باوثلارادو ؛ ما وثنيباثملل لجعي نأ
 ليبس ىلع ال ريدقتلا ليبس ىلع نكل « ةرخآلا ىف ةعقاو ةدملا هذه نأ وه ( ىاثلا لولا ) رافكلاب
 هشام نس 4 قد ماكذأ ل قالب لمع ا ةفار ]  ىءامعقلا لاذ ل شا ناقل هللا وزن قوجتلا

 نوجرعي ةكمالملا ًاضيأو « ايندلا مايأ نمموب فصنرادةمىفةموك لاو ءاضقلاكلذ متي ىلاعق هنإ مث

 مث ةنس فلأ نيسمخ دوعصلا كلذ ىف قل امل] دعصي نأ ايندلا لهأ نم دحاو دارأ ول عضاوم ىلإ
 وهو ( ثلاثلا لوقلا ) نيرسفملا ١ ةعامجو بهو لوق اذهو . ةلياق ةعاس ىف اها نودعصي مهنإ

 ىناعت نيبف « ءانفلا رخآ ىلإ هللا قلخ ام لوأ نم ابلك ايندلا موي وه مويلا اذه نإ ملم نأ "لوف

 مزال المش « ةنس فلأ نيسمخ رم اذه 0 ةكمالملا جورعنم ءايندلا مويىف دبال هنأ

 ريدقت ( عبارلا لوقلا ) قب مكو ىضه رك ىردنال انآل « امولعم ةمايقلا تقو ريصي نأ اذه ىلع
 نوكي نأ لمتح م هج قل نيسمخ هرادقم ناكموي قدتلا "نم عقاو باذعب لئاس نأ ةيآلا

 ىلعو « هتد» ريدقت دارا نوكي نأ لمتحو « رافكللا ىلع هتدشل مويلا كلذ ةلاطتسا هنم دارملا

 لمتبو . باذعلا ةدم لوط ىلع هيبنتلا دارملا لب  رادقملا اذم باذعلا ريدقت دارا سيلف اذ

 رخآ عون ىلإ هلقني ىلاعت هنإ مث « ةدملا هذه ًاردقَم نوكيب نئاسلا كلذ هلأس:ئذلا.باذعلا نأ ًاضْيأ

 هلق نعو., ةيآلا هذه:نع لئس سابغ نبا.نأ ةكيلمىفأ نبا ىوزر لق نإف:: كلذ دعب تاذعلا نم

 ةانوركاأو روكا نيفيكاإب ملعأ وه ىلاعت هللا اها مايأ لاقف ( ةنس فلأ هرادقم ناكموي ىف )

 باوجلا ىف بهو لاق اناق ؟ نيتي الا نيتاه نيب قيفوتلا ىف كلوق اف : ليق ناف « لعأ الام اهيف لوقأ

 ايندلا ءامسلا ىلعأ نمو ةنس فلأ نيسمخ ةريسم شرعلا تافرش ىلعأ ىلإ ملاعلا لفسأ نيب ام اذه نع

 لل! طلا جم تلأ قييااماو ثم |ةثاعيضتةزيسم اين لك ضوء نإ :.ةمدنلا «نيهوضمالا لإ

 ول ةنس فلأ رادقم وهو امندلا مايأ نم ديري (موي ىف) ىلاعت هلوةف , ىرخأ ةثايسمخ ضرأألا رارق

 انتاج ملاعأ للملا وام اازل: نظيفا أ ويزإ فقككلو/هابنادلاء اناني ىلإ هنق ادعم

 :ناتلأسم هيف 4 اليمج ًاربص ربصاف ) ىلاعت هلو#

 تاكا ]:وقرااتحلاهةيرسللا] للاجعتم ا /ناللءاازءاسرال الين قللعم لهآ نأ معا « لوآلا ةلأسملا 0

 هللا ىلص هللا لوسر رجضي ام كلذ ناكو ٠ ىحولاب بيذكدتلاو هللا لوسرب ءازهتسالا هجو ىلع



 ١ ةيالا . حورلاو هكئالملا جرعت : ىلاعت هلوق

 حورلا موه. موي ) هلوق ىف اكو : ةبآلا هذه ىف ا“ رك ذلاب مدعي حورلا درفأ فيوختلاو ليوهلا

 ىلاعت هنأ ىهو ةقيتد انره مث . اردق ةكئالملا [نم] مظعأ حورلا نأ ىضتقي اذهو ( أفص ةكئالملاو
 جورلا مايقلا دنع ركذو « ةبآلا هذه فاك. 5 حورلا و الوأ ةكتالملا جورعلا دنع 2

 نركح ىضتقي اذ-هو ( ًافص ةكالملاو حورلا موقي موي ) هلوق فاك« ًاناث ةكالمللاو الوأ
 : نيفشاكملا ضعب لاق اذه دنعو « دوءصلا ةجرد ىف ًارخآو لوزنلا ةجرد ىف الوأ حورلا

 رشبلاو ةكئالملا رئاس حاورأ بعشتت هنمو . هللا لالج ىلإ راونالا برقأ وه ميظع رون حورلا نإ
 لزانه جرادمو ةيكلملا حاورألا بتارم جراعم نيفرطلا نيبو ؛ حاورآلا لزانم تاجرد تيك

 ليدبج وه حورلا نأ وهو نيملكتملا لوق رهاظ امأو « هللا الإ اهتينك ملعي الو . ةيسدقلا راونألا
 . ( ًافص ةكئالملاو حورلا موقي موي ) هلوق ريسفت ىف ةلأسلا هذه انررق دقف مالسلا هيلع

 نم ةيآلا هذه. هقوفوأ شرعلا ىف امإ « ناكم ىف هللا نأب نولئاقلا جتحا « ةيناثلا ةلأسملا ١
 نوكي اممإ وهو جراعملا وذ هنأب فوصوم ىلاعت هللا نأ ىلع تلد ةيآلا نأ ( لوألا ) : نيهجو
 ةكئالملا جورع نأ نيبف ( هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت ) هلة (ىاثلاو) قوف ةبج ىف ناكول كلذك

 عانتما ىلع لئالدلا تلد امل ( باوجلاو ) قوف ةرج ىف ىلاعت هنوك ىضتقي كلذو ؛ هيلإ مدوعصو

 انركذ دقف ( جراعملا وذ ) هنأب هللا فصو امأف « ليوأتلا نم دبال هنأ تيث ةبجلاو ناكملا ىف هنوك

 لب ناكملا هنم دارملا سيلف ( هياإ حورلاو ةكئئالملا جرعت ) هلوق ىف ىلإ فرح امأو « هيف هوجولا
 زعلا عضوم ىلإ ءاهتنالا دارملا ( هلكمآلا عجري هيلإو ) هلوقك هدارم ىلإرومآألا ءاهتنا دا ىملا
 . اهعفرأو ةنكمالا ىلعأ باوثلارادنأىلإ ةراشإاذهنوكيو (ىفر ىلإ بهاذ ىنإ) هلوقك ةماركلاو

 جورعلال صحي ىأ : جرعت هلوق ةلص نم (موي ىف) هلوق نأ ىلع نورثك آلا (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىف نوكي لوقلا اذه ىلعو ( عقاو باذعب ) هلوق ةلص نم اذه لب لتاقم لاقو ؛ مويلا اذه لثم ىف

 ىلعو ٠ ةنس فلأ نيس مخ رادقم ناك موي ىف ؛ عقاو باذعب لئاس ءاوغ ريدقنلاوريخأتو ميدقت ةيآلا

 ىف نوكي نأ ربدقت ىلعو  اندلا فأوأ ةرخآلا ىف نوكي نأ امإ ؛ مويلا كلذف : لوألا ريدقتتلا

 اهلمت ىلا هوِجَولا .ىفنهذبف ًاردقم نوكي نأ امإو .. .ًادقارون نوكم نأ اما لاوطلا#كلذفر| ةرعكالا

 موي ىف عي جورعلا كلذ نأ ةبآلا ىنمم نأ وه ( لوألا لوقلا ) اهليصفت ركذن نحتو « ةيآلا هذه

 ىنعي سيلو لاق : نسحلا لوق اذهو « ةمايقلا موي وهو« ةنس فاأ نوسمخ هلوط ةرخآلا مايأ نم
 ةياعلا (كااتبنع ةنانلااو ةنيلنا كاملا ةءاطب هلا تليضلل .كادكك نآك ولأ ذإ 1 طعن ذه اهل [اغقادك ذأ

 ىتسنم ةنس فلأ نوسمخ سانلا نيب لصفي ىتح : باس>لل مهفقوم نأ دارملا لب ؛ راج ريغ اذهو

 ا] لوطلا اذه نأ ملعاو . اهنم هللاب ذوعن نارينلا تاكرد ىف رانلا لهأ رقتسي كلذ دعب مث . ايندلا
 ىلا هت ةلوقف/ةةيإآلا امأ ىلا طب ةيدآلا هيلع ليلألا وزيت لف, ققرتملا قككي قر اهنأ .رناكاسلا وح فهو

 وه [رقتسملاو ليقملا] كلذ [نأ] ىلع اوةفتاو ( اليقم نسحأو ًارقتسم ريخ ذئمو ةنجلا بادكأ )



 ةيآلا . هيلإ حورلاو كيالملا جرعت : ىلاعت هلوق ١١

 سه م هاعر دا 2 2دمر عا موده 2ث 2

 61 ل ا نين هرادقم ناكموي َْق 4 1 حورلاو هما جرعل

 بصت ملو تلأس امب ليذه تلض ةشحاف هللا لوسزشيرق تلاس
 ردصم ليسلاو ليس لاس سابع نبا.ةءارق-هدينَو ناليسلا نم كلذ نوكي نأ ( ىتناثلا هجولاو )

 تباث نب ديز لوق اذهو . باذءب داو مهيلع عفدنأ ىنعملاو ؛ رئاغلا ىنءمب روغلاك« لئاسلا ىنعم ىف

 ىلع اوقفتا دقف . لئاس امأ ( عقاو باذعب ) منبج ةيدوأ ند داو لاس الاق ديز نب نمحرلا دبعو

 ناكزوموملا نم نكي مل نإو ؛ زمهلاب وهف ؛ زومهملا لأس نم ناك نإ هنآل زمهلا ريغ هيف زوحي ال هنأ

 لاخي قد د, ( نسب اعف اللا[ عيفقحتا ,ترالش نإ :كنأ الإ, فئاعل لئاتاوحراضنأ ىلا

 ل 3 ١ 1 عم عسرع» ؟17 كلذو ٠ ناهجو هيف ( نيرفاكلل عقاو باذعب )

 كلذو « بلطي مل وأ بلط ءاوس ةلا<ع ال عقاو وه ًاباذع بلاط بلط هنأ ىنءملا ناك« باذعلا بلط

 ىف رضنااب عقو دقو ٠ دحأ مهنع هعفدي ال مهم عفاو ةرخآلا ىف نيرفاكلل لزان باذعلا كلذ نآل

 وهو ىناشلا هجولاب هانرسف اذإ امأو « عفاد هلأ سيل هلوق نم دارملا وهو ءردب موي لتق هنآل ايندلا

 عقاو هنأب هنع ىلاعت هللا باجأف لزني نب باذعلا اذه نأ « مالسلا هيلع لوسرلا | الأس بأ
 ةيآلا ريدقت نوكي نأ (لوآلا) نامجو هيف هللا نم هلوقو ؛ ديدسلاوهو لوألا لوقتلاو  نيرفاكلل

 كلذ ريل ىأ « هللا نم عفاد هل سيل ريدقتلا نوكي نأ ( ىاثلا ) نيرفاكلل هللا نم عقاو باذمعب

 هللا هلدعفي ال نأ عنتما هعرقو ةمكحلا تبجوأ اذإ هنإف « هترج نم عفاد هللا نم رداصلا باذعلا

 (نورهظي الع جراعدو) ىلاعت هلوق هنمو ؛ دعصملا وهو جرعم عمجج « جرأعملا (جراعملاىذ) هلوقو

 ىذ ىأ « جراعملا ىذ ىلكللا ةياور ىف سابع نبا لاق ( اهدحأ) اهوجو هيف اورك ذ نورسفملاو

 معنلاو لضاوفلا ىذ ةداتق لاق ( اهنناثو ) ايف نوجرعي 2.ال1ا نآل ؛ جراعم اهاعسو . تاوءسلا

 نأ ( اهتلاثو ) ةفلت بتامم ىلع ساناا ىلإ لصت ىهو « بتارم هماعنإ هوجوو هيدا أل نآل كلذو

 تاوم.لا هذه نأ وهو (عبارهجو) هيفىدنعو ؛ ةنجلا ىف هءاداوأ اهيطعي ىنلا تاجردلا ىه جراعملا

 ةوقلا ىف ةفاتخع ةيكلملا حاورألا ادكف ؛ ىفلاو ركلاو ضافخالاو عافت رالاىف ةتوافت» اهنأ اك

 ملاعلا اذه ريبدت ىلع ةوقلا ةدشو امتوقو ةيهلإلا فراعملا ةرثكو . صقنااو لاكلاو فءضلاو

 كلت ةطساوب الإ ماعلا اذه ىلإ لصي ال هتمحر ضيف رثأو 0 1 ون ل دلو , ةرذلا كلت تندحاو

 دارملاف( ًامأ تاريدملاف) . (ًاسمأ تامسقملاف) لاقامىلع كلذك الوأ ةداعلا ليد. ىلع امإ ٠ حاورألا

 بتارم عافترال دعاصملاكىه ىتلا ةفلتلا حاورألا كلت ىلإ ةر امل (جراعملا ىذ هللا نم) هلوقب

 . انهه ام ىلإ ملاعلا كلذ نم ةمحرلا رثأ لوزنل لزانملاكو اهيا] ملاعا| اذه نم تاجاحلا

 : لئاسم انبهو« ةنس-فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي ىف هيلإ حورلاو ةك.الا|جرعت الىلاعت هلوق

 ضرعم ىف الملا رك ذ يتم هنأ نآرقلا ىف ىلاعت هللا ةداع نأ ملعا 6 ىلوألا ةلأسملا ١



 ا جراخملا ةالوس
 4 جراعملا ةر وس

 (تانآ عبرأو نوب رآ)

 ا 1
 ىد هللا نم 40 عفاد ري نيرفاكلل ١« عقاو بادب لئاَس 1 :

 رم سه جدع

 2« » جراعملا

 4« مي>رلا نمحرلا هللا رمجسإ 0

 . ( جراعملا ىذ هللا نم  عفاد هل سيل ني رفاكلل « عقاو باذعب لئاس لأس )ل

 ةزمه ريغب هأرق نم مهنمو « ةزمهلاب هأرق نم مهنء ناتءارق هيف (لأس ) ) ىلاعت هلوق نأ ملعا

 300 رضنلا نأ ( لوألا ) : ريسفتلا نم اهوجو لمت ةءارقلا هذهف روبمجلا مهو نولوآلا امأ

 (مباأ تلد 0 نا ماعلا [ يونا دوخ الع عطماف كذع م قا وه اذه كاكنإ مهللا) لاق اسم

 00 عا ( لئاس ل ) هلوق ىءمو , ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف

 اراب الا نا ركاق (.نيعمأ هيك الق لكك اف نوعدب ) ىلاعت هلوق هنمو . هيلطو هاعدتسا اذإ اذكب اعد

 ءايلاباد؟.اف ءانت[وئاباذع لئاس لاس : ةيرالا ليواتو , طافسإلا الا ردع” ل وتلا ايه ]عو
 ايح داعم ( لل نا فا كلا بحاص لاقو ( ةلخنلا عذجي كيلإ ىزهو ) ىلاعت هلوقك

 ثعحي امل ةداتقو نسحلا لاق ( ىاثلا ) هللا نم باذعب عاد اعد لاق هنثأك هتدعت ىدع مرج ال اعد

 باذعلا اذه نمل ادم اولد ضءبلمهضعب نوك رشملالاق باذعلاب نيك رشملا فوخو هيلي أدم هللا

 ىلع ليوأتلاو : ىرابنألا نبا لاق ( عقاو باذمب لئاس لأس ) هلوقب هنع هللا هربخأف « عي نمو

 : لوما « نع ىعم ءالاو تادع نع( لاي لاسر لولا 6
 بتيط ءاسنأ] ىاودال يصر ١ ىرأك ءاسذأالا را 202نإق

 ىنع ريدقت ىف هجولا اذه ىلع ( لأس ) فاشكلا بحاص لاقو ( ًاريبخ هب لأساف ) ىلاعت لاقو

 لج٠تسا هللا لوسر وه لئاسلا اذه مبض.ب لاق ( ثلثلا ) عقاو باذعب متهم متها لق هناك مهاو

 ةدغ ىلع لدي ىذلاو اولاق هل عفاد الف ؛ مهم عقاو باذعلا اذه نأ هللا نيبف . نيرفأكلا باذعب

 وه لئاسلا كلذ نأ لع لدي اذهو ( المج ًاربَص ربصاف ) ةنألآ رخآ ىف ىلاعت ةلوق لياوأتلا اذه
 هنأ ( امهدحأ ) : نامجو املف زمه ريخب لاس ىهو « ةيناثلا ةءارقلا امأ , لردجلا ربصلاب هرمأ ىذلا

 : لاق باقو ففكل ةزمهلاب (لأس) دارأ

 «7.- رش لكما ش



 ةنآلا . د ةاكلا ىلع ةنرد هنإو : لاذ هلو ١

 دق ل هو 15 2 مىادو عد 2

 مهب عدي «(«هإ» كولا قمل هنإو 6« نيرفاكل [ ىلع ةزمل هنإو

 1 ميظعلا كبَر

 : ناهجو هيف ؟ دوعي أذام ىلإ (هنإ) هلوق ىف ريمضلا 2 رفاكلا ىلع ةرسحل هنإ 0 لاك لإ

 ةمايقلا موي امإ . نيرفاكلا ىلع ةرسل نآرقلا نإو : ليق هن أكف . نآرقلا ىلإ دئاع هنأ ( لوأالا )

 :*لقاقم#لاق ( قاثااو ) ,نينم وال ةلؤد اوأرباذإ:ابنيندلا زاد ىف وأ. هب نيقدصملا:اباوث اوأر اذإ
 . ( نيبذكم مكنم نأ ملعنل انإو ) هلوق هيلع لدو « مهيلع ةرسحل نآرقلاب مهبيذكت نإو

 منال ندي وا« هيف نالطب.الا قح :ىأ». نيقبب قع هدا ( نقيا 0 هنإو ) ىلاعت لاق مث

 : 2 ا الال] يف راب أ فيعا 1 هيف
 50 امإ و ؛ كيلإ هناحإل الهأ كللعج امينا أركب ش اهإ ( ميظعلا كبر مساب 5 لاق مث

 مساب حبسف ) هلوق ريسفت اناوزو ردع ءىرب وه ام ىحولا نم بذاكلا هيلإ بسذي نأب اضرلا 5

 (م>رلاز محرلا هللا مسي ) هلرق ريسف" فو( لك الا كير مسا مم )ةروس لوأ فرو " ذف ( كبر

 . نيعمجأ هبحو هلأ ىلعو ىأالا ىنأا دمت انديس ىلع همالسو هتالصو ؛ ملع ءأ ىلاءعتو هناحبس هللاو
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 :[و «.م» نيقتملل ة م اذتل هنأو «؟ا/د نيرجاح هنع كانو 6 يلح

 - 7 ه6 جدك <55 مث 6 هم

 0494+ نيبذكم 00 لأ مسعنل

 همس رع

 ةماقإ ةطساوب امإ . كلذ نع هانعنمل هلق مل الوق انيلإ بسنول هنأ هوجولا هذه لصاح نأ ملعاو

 الاطب] كلذ نوكسيف ؛ هيف هبذك سانلل رهظي ذئئيحو . هيف هضراعي نم هل ضرقن انك اذإف ةجحلا

 بجاولا وه اذهو ؛ لوقلا كلذب ملكتلا ىلع ةردقلا هدنع بلسذ نأب انإر ؛ هك هانم 6
 . بذاكلاب قداصلا هبتشي الثا ىلاعت هللا ةمكح ىف

 ناويحلا تام عطق اذإ ىذلا سأرلاب بلقلا نم لصتملا قرعلا وه نيتولا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 درب لو ؛ ةبيتق نبا لاق , هنيتو عطق ىذلا نوتوملاو ةنتوأ ةثالث [لاقب]و نتولا هعمجو ديز وبأ لاق
 مالسلا هيلع هلوق هريظنو ءهنتو مطق نأ ناكتف فانتم ال"نذك ثول هنأ دارملا لب ةئيعر هعطقن انأ

 عطقتا اذإف « بلقلاب لصتي قرع رهبألاو « ىربما عاطقنا ناوأ اذبف قفدؤاعت زبخ ةلكأ تلازام»

 . هرهبأ عطقنا نك ترص ذئنيحو مسلا ىلتقي نأ وأ اذه لاق هن أكف هبحاص تام

 : 4 ن.زجاح دنع ل - ا ( لاق ّ

 امن] جاجزلاو ءارفلا لاق ٠ لعفلا كلذ نع انزجحب دحأ مكنم سيل هانعم ىلكلاو لتاقم ل

 هيف ًايوتسم ماعلا ىننلا ىف عقي مسا هنأال . عملا ىنعم ىف انه ًادحأ نآل 55 0 لاق
 نتسا ) هلوقو ( هلسر نم د-أ نيب قرفن ال ) ىلاعت هلوق هنمو  ثنؤملاو رك ذملاو عماو د>اولا

 سانلل ( مكنم اف ز هلوق ىف باطخلا نأ ملعاو ( ءاسذلا نم دحأك

 نم ىذلا دمت ىلع ليربدج ةطساوب قحلا هللا نم ليزنت نآرقلا نأ نيب امل ىلاعت هنأ لعاو

 : لاقف ؟'ود ام نآرقلا نأ كلذ دعن"نيب  نفاك لو" ءامت لفل نأ هتف

 هيف ام ( نيقتملل ىده ) هلوق ىف ةرقبلا ةروس لوأ ىف انيب دقو 4 نيقتملل ةرك ذتل هنإو ز

 ٠ ثحبلا نم

 قنا نم امأ : لاق ىلاعت هنءاكف : ايندلا بح ببسب هل © نيبذكم مكنم نأ ملعتل انإو رج لاق مث

 هبرقي الو نآرقلا اذهب بذك هنإف اهيا لام نمامأو . عفتذيو نآرقلا اذهب رك ذتي وبف ايندلا بح

 فص هن ال, كلَوو ( هللا نم بن 1 نفك نأ ىلع ةيالا هذه اوكسمتي نأ ةلزتعملل.: كرقأ

 لاسقف « مهلإ هبسن لالضلا كلذ لب ؛ نيبذكسملا لالضإ هنأب لقي ملو « نيقتملل ةرك ذت هنأب نآرقلا

 ( رئاج اهنمو ليسا دصق هللا ىلعو ) لحنلا ةروس ىف هلوق هريظنو  نيبذكم مكنم نأ ملعنل انإو
 . مدقت ام هنع بارجلا نأ لعاو



 ةيآلا : نيملأعلا بر نم ليزنت : ىلاعت هلوق ١ ١

 مان 2 6 كف هل

 «5 ليوفالا 07 ًامَلَع 0 1 61+ » نيللعلا بر نم ليت

 رى دم رلو 2 سو اس سس هدم َ هام 2

 (250 تراولا هنم «انمطقل / مش 262 نييعلاب 0 ننال

 « نيطايشلا ماهلاب كلذ نوكي نأ نكمي الف « مبمتشو نيطايشلا بسب دراو هنأل ؛ نهاكلوقب أضيأ

 هنإ نولوقت ببسسلا اذهلف ٠ نيطايششلا متش ىلع هلاتشاو « نآرقلا مظن ةيفيك نوركذتتال نأ الإ

 + :ةنابكلا!يابآّنم

 . « نيملاعلا بر نم لب زن” إب ىلاعت هلوق

 ىلع نيمآلا حورلا هب لزن نيملاعلا بر ليذنتل هنإ ) ءارعشلا ىف هلوق ةيآلا هذه ريظن نأ معا

 « هب لن هناآل ليريج لوق وهو « هليزنت هنآل نيملاعلا بر مالك وف ( نيرذنملا نم نوكتل كيلق

 هعبتأ ( محرك لوسر لول هنإ ) مدقت ايف لاق امل ًاضيأ انبهف : هب قلخلا رذنأ هنآل دم لوق وهو

 .اليزنت لزن ىأ ءاليزنت : لامساا ونأ أرقو . لاكشإلا لوزي ىتح ( نيملاعلا بر نم ليزنت ) هلوقب

 « لوعفملل ءانباا ىلع ( لوقت ولو ) ءىرق 4« ليواقألا ضب انيلع لوقت ولو ل ىلاعت لاق مث

 طار المد لو راق ةلوعملا لاوداللا “ىكتلو + لعتمملا نم اقلكن هفنآل ؛ لّزقلا لاعتفا لاؤتتلا
 الوق انيلإ بسن ولو ىنءملاو « لوتلا نم ةلودفأ عمج اهنثاك ,« كيحاضالاو بيجاعألا كلوةك

 . هلقن مل

 . ناتلأسم هيفو 4« نيتولا هنم انعطقل مث « نيولاب هنم انذخال ال ىلاعت لاق مث

 اذهو هتبقر انبرضل مث « هديب انذخال انعم ( لوآلا ) هوجو ةيآلا ىف 4 ىلوأللا ةلأسملا ١

 هتبقر نوب رضي لب « هنولبمب ال مهنإف « مهيلع بذكتي نمب كولملا هلعفي ام ليثعلا ليبس ىلع هركذ

 « هراسيب 3خأ هافق ىف برضلا عقوي نأ دارأ اذإ لاَتَقلا نال , ركذلاب نيدلا صخ امتإو « لالا ىف

 ةرظنل لمعلا كلذ هب لومعملا ىلع دشأ وهو . فيسلاب هقحلي نأو هدينح ىف هعقوي نأ دارأ اذإو
 هيت و انعطقل ( نيتولا هنم انعطقل ) هلوق نأ ا. هنيميب انذخأ ال : هانعمو « هنيميب ذخأ فيسلا ىلإ

 ةردقلاو ةوقلا ىتعم نيعلا نأ ( ىناثلا لوقلا) ىرصبلا نسحلا نع لوقنم وهو نيب ريسفت اذهو

 . خامشلا لوق اودشنأو « جاجزلاو دربملاو ءارفلا لوق وهو

 ني-ءلاب ةبارغ اهات دجن تعفر ةبار ام اذإ

 ةيتق نبا لاق . ةدئاز ةلص رددقتلا اذه ىلع ءايلاو « ةوقلا هنع انيس ىأ « نيهلا هنم ذخ“ال ىنعملاو

 انلحبإلا] لئاقم لاق ( ثلاثلا لوقلاو ) هنم ايم ىف ءىش لكةوق نال ٠ ةوقلا ماقم نيعلا ماق امن]إو

 منك منإ ) ىلاعت هلوةك « قملا ىنعع لوقلا اذه ىلع نيهلاو « قحلاب هنم انمقتنا ىنعي ( نيغلاب هنم

 ٠ :: قولا لبق. نم ئأ,( نيفلا نع اننوتأت



 /١١1 ةبآلا ٠ رعاش لوقب وه امو : ىلاعت هلوق
 د4 تءاص اا ضربت

 اليلق نهال وب اَلَو ١«« ونمو اماللق رعاش لوقب وهامو
 ه- 2 ص _ مب

0 

 الو# وعاش ,لوقب عيرسل هنأ هذعب نك ذب ( حرق لوسر لوقت هن] )كاف 0 1

 آدم نوفصي اوناك لب : ةناركتلاو ندب مالسلا هيل هيلع ليريج نوفصا اوناكام موقلاو « نهاك

 مث ( ميرك لوسر لوقل هنإ ) لاق امل ( تروك سمشلا اذإ ) ةروس ىف امأو ٠. نيفصولا نيذهب

 5 ميجر ناطيش لوق ال ميرك كلم لوق هنإ : ىدملا ناك ( جر ناطيش لوقب وه امو ) هدعب لاق

 وه ةروسلا كلت ىفو « ملسو هيلع هللا ىلص دم وه انهه ميركسلا لوسرلا نم دارملا نأ حصف

 , ىلاعت هللا مالكنآرقلا نأ ىلع ةممب ةمآلا نأ : لاؤسلا هجوتي اذه دنعو « مالسلا هيلع ليربج

 لوقعم ريغ اذهو . دمملو ليربجلو . ىلاعت هلل ًامالك دحاولا مالكلا نركي نأ مزلي ذئنيحو
 ىذلا وه ىلاعت هنأ ىندمب « ىلاعت هللا مالك وهف « بيس ىتدأ ةفاضإلا قدص ىف ىنكي هنأ (باوجلاو)

 وه هنأ ىنعمب ٠ مالسلا هيلع ليريج مالك وهو“ همظنو هبتر ىذلا وهو ؛ ظوفحلا حوالا ىف هرهظأ
 اعدو . قلخلل هربظأ ىذلا وه هنأ ىنعمب ء دمت مالك وهو « ضرألا ىلإ تاومسلا نم هلزنأ ىذلا

 . هتوبنل ةجح هلعجو هب ناعإلا ىلإ سانلا

 ( نوركذت ام اليلق نهاكل وب الو٠ نونمؤت ام اليلق رعاش لوقب وه امو ل ىلاعت لاق مث

 : لئاكم ايدو

 باطلا ىلع قوف نم ةطوقتملا ءاتلاب نوركذتو نونمت : روهمجا أرق « ىلوألا ةلأسملا ال

 امب ) هلوق لع فطع وهف ٠ باطخلا ىلع أرق نف « ةبباغملا ىلع ءايلاب امهأرق هنإف ٠ ريثك نا الإ

 . تافتلالا كملسم هيف كللس ةبياغملا ىلع أرق نمو ( نورصيت الامو نورصبت

 ىهو وغل ( نوركذت ام اليلق ٠ نونمؤت ام اليلق ) هلو ىف ام ةظفل اولاق © ةينناثلا ةلأسملا ١)

 نأب نوةدصي ال مهنأ ليلقلاب ىنعي : لئاقم لاق ( لوآلا ) ناهجو ( اليلق ) هلوق فو . ةدكؤم

 ( فاثلا ) انيتأيال نوديرب انيتأي املق : نولوةي برعلاو.. الضأ نو:هؤرال ىنعملاو ؛ هللا نم َنآرَقل

 ىلإ ىرتالأ « لالدتسالا نومتي الو ًاعيرس هنع كوءجري مهنأ ال ممولق ىف نونمؤي دق مهنأ

 . ( رثؤي ر# الإ اذه نإ ) لاق مالا رخآ ىف هنأ الإ ( ردقو ركف هنإ ) هلوق

 ( نورك ذت ام ) ةينهاكلا قن ىفو ( نونمؤتام اليلق ) ةيرعاشلا قن ىف ر ذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا )

 نيانم :فطولا ل فق نال, !انغاش دن: نفل زن ت]وقلارازه اوين كافر شلال هنالك شن ةكتتلاو

 ء :نيذتلا نع نوضرخت كلذافا:نامإلا.نودلطتةتاالائأ|«نوؤزم ونال مكنأ الإ الك رعشلا فوتصل

 الذ ا وعلا تاوأرطءيبتكا رتااا اذهب ةقرافل ٠ رعاش هنإ مكلوق بذك متلعل ناعإلارجت انآ ىلعو



 هد

 ةيالا . نيلغ نم الإ ماعط الو : ىلاعت هلوق ١

 مدل 0 َنوتطاخلآ الإ 1 نياسغ نعال للمال
0 

 2 ا ةيسع 2 7 هرلا»# سنب ه- سَ هر ه-أ

 را ل 1 نوريصتت ِ

 يقاتل يوسف 6 نيلسغ نم الإ ماعط الو ) ىلاغت هلوق

 لاقو : نيلسغلا ام ىردأ ال لاقف « نيلسغلا نع لكس سابع نبا نأ ىورب ( ىلو آلا ةلأسملا ١)

 . لسغلا نمنيلعف (نيلسغ) وهف اوبذع اذإمدلاو ديدصلاو حيقلا نءرانلا لهأن م ليسيءام وه وىلكلا

 « مهل ًاماعط ناكرانلا لهأ هلك أيل ديدصلا ءىه الف , لك آلا ءىه ام ماعطلا (ةيناثلا ةلأسملا)
 : لاق اك« ًاماعط ىمسف ماعطلا ماقم 4 4 يقأ كلذ أيزعلا ةوكفينًا نضر

 عج ةكدض | ةهج لع
 هب ىعسي نأ زاج هءأةم بقأ امل هنأ الإ ًابرض نوكنال ةيحتلاو

 باحأ نومالا ( نوئطاخلا الإ ءاكأي ال ل : لاقف ؟ وه نم لكأ نيلسغلا نأ رك ذ ىلاعت هنإ مث

 ءاي ةزوحلا لادباب نويطاخلا ءىرقو . نوك رشملا هو بنذلا دمعت اذإ لجرلا ءىطخو اياطخلا

 ام وطخن انلكن ويطاخلا ام لاقو ؛ ةءارقلا هذهىف نعط هنأ سابع نبأ نعو ؛اهحرطب نرطاخلاو

 نوطتخَتي نيذلا دارملا نأب هنع باجي نأ زوو :نوئراصلا وه ام] «نؤياصلا:ام : نوط: وه
 . هللا دودح نودعتيو لطايلا ىلإ قحلا

 ءادعساا لاوحأ رك ذ مث ءابعوقو ىلع مث « ةمايقلا ناكمإ ىلع ةلالدلا ماقأ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 : لاف نآرقلا ميظعتب مالكلا متخ « ءايقشألا لاوحأو
 ١ ناتلأسم,هيفو ( نورضبت الامو نورصبت ام مسقأ الف :

 نم مهنمو ؛ قبس مالكلا در نوكي وأ« ةلص الو مسقأ دارملا لاق نم مهنه (ىلوألا ةلأسملا 9

 هنأ هنأ ندي 8 " لوسر لوق ) نآرقلا اذه نأ لع مسقأ ال لاق هناك« مسقلل ةيفان انبه ال لاق

 مسقأ الإ ة هر رول ىف رك ةنتؤرتل اسال زونه قاطع الاب مسقلا رع ىنغتسي هحوضول

 . ( ةمايقلا مود

 « لومشلا ىلع ءايشآلا عيمج معي ( نورصبت ال امو نورصبت امب ) هلوق 6 ةيناثا ةلأسملا ) ٍ

 « ةرخآلاو ايندلاو . قللاو قلاذلا لمشف « رصبم ريغو رصبم : نيمسق لقررم رخال اند
 . ةنطابلاو ةرداظلا معنلاو ءنجلاو سنإلاو « حاورألاو ماسجآلاو

 00-0 . 4 ميرك لوسر لوقل هنإ ) ىلاعت لاق مث
 ناك 3 لو « مالكلا اذه لثم ( تروك سمعقلا اذإ ):ةروس ىف رك ذ ىلاعت هنأ معاو

 ؛ هنم دارملا نأ ىلع انهه نورثك آلاو « مالسلا هيلع ليربج هنم دارملا نأ ىلع
1 

1 



 ١١6 ةيآلا . هللاب ندؤب ال ناكهنإ : ىلاعت هلوق
 ه ديراعب اك هس

 1 نعنتت ماَمَط َلَع ضن الو مد ميظعلا هلل نمي ال ناك هن

 ا مب رن "١ تبة دع خاضت جانو دج

 هد 51 انهه مويلا هل سياف

 ( باوجلا ) ؟ هانعم اف ةلسلسلا ىف مبكلس امأ «لوقعم مهف ةلساسلا كلس « ىناثلا لاؤسلا ))
 هيلع قيضم قهز» اهنيب ايف وهو اهؤازجأ هيلع فتات ىتح هد-سج ىلع ىولت نأ ةلسادلا ىف هكلس
 ةودنلقلا فىسأر تلخدأ لاقي ايةلسلسلا هيف اوكسلسا مث ىبعملا : ءارفلا اولاقو : ةك رح ىلع ردقيال

 . متاخلا ىف لخدي ىذلا وه عبصإلا و ؛ ىعبصإ ىف لخدي ال متالا لاقيو ؛ ىسأر ىف !متلخدأو

 ىندملا(باوجلا) ؟ ةلسلس ىقهوكلساف لقي لو ؛ هوكلساف ةلسلس ىف لاق مل « كااثلا لاؤسلا ١

 الإ هوكلست ال ىأ . ةيلصتلا ىلع محجلا ميدقت ىف هانرك ذ ىذلا وه كلسلا ىلع ةلسل لا ميدقت ىف

 ءافلاب ةيلصتااو لالغألا رك ذ « عبارلا لاؤسلا ١ لسال.سلا رئاس نم عظفأ اهنأل ةلسلسلا هذه ىف

 ةداا ىخارت مث ةملكنم دارا سيل (باوجلا) ؟ قرفلا اف . مث ظفاب ةلماساا هذه ىف كلالا رك ذو
 .+تاذدعلا كارما تاسعا"

 « ميظعلا هللاب نمؤرال ناك هنإ ل لاقف هبيس ركذ ديدشا!باذعلا اذه حرش اليلاعت هنأ ملعاو

 داسف ىلإ ةراشإ ىناثلاو . ةلقاعلا ةوَلا لاح داسف ىلإ ةراششإ لوآلاف © نيكسملا ماعط لع ضحالو

 :كلئاثتم انههو' ةلمعلا ةرقلا لاح
 ىلع ضع الو (امهدحأ) نالوق هيف (نينكسملا ماعط ىلع ضحي الو) هلوق (ىوآلا ةلأسملا)

 ءاطعإلا ماقم ءاطعلا عضو اي مادطإلا ماقم ميقأ مسا انهه ماعطلا نأ ( ىناثلاو ) نيكسملا ماعط لذب
 اعاترلا 5 ايار أطع دعبو : 0

 ناليلد هيف ( نيكسملا ماعط ىلع ضح الو ) هلوق فاشكلا بحاص لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 (قاثلاو) هل ةنيرق هلعجو رفكللا ىلع هفطع (امهدحأ) نيك اسالا نامر> ىف مرجلا مظع ىلع نايوق

 .! لعفلا كرتي نب فيكف  ةلزنملا هذهب ضحلا كرات نأ ملعيل لعفلا نود ضحلا رك ذ
 داراا وهو ؛ ةاكرلاو ةالصلا كرت ىلع نوبقاعي رافكلا نأ ىلع ةيآلا تاد 4 ةثلاثا ةلأسملا ١

 قرملا ريثكتت ىلع هتأرما ضحي ناك هنأ ءادردلا لأ نعو  عئارشلا عورفب نوبطاخم مهنإ انلوق نم

 هنم دارملا ليقو ! قابلا فصنلا علت الفأ ناميإلاب ةلساسلا فصن انعلخ : لوقي و : نيك اسملال أل

 . ( همعطأ هللا ءاشي ول نم معطنأ ) مهلوقو رافكتلا عند
 نزح و هنع مفدي بي رق ىأ ميمح ةرخآلا ىف هل دنا لارج لح نه نزلا سيلف )ل لاقبمث

 مي نم نيملاظلل ام ) هلوقك. و ( اهم مب ااقأسي دوج لا رعحشلا فوذصل

 نامي الاوت دنت ماما
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 اهعرذةلسل 0 3 .-جلا مث , هولغفهوذخ « هيناطلس ىنع كلله « هيلام ىعىنغ ىغأم) لاق مث

 نما 22 ا إلا هجو ىلع مابفتساوأ : (ىغأ | م) 4 هوكللساف ًاعار 0

 : نابجو هناا 44 ىف (هيناطاس ىنع كله) هلوقو 06 انت 6 هلوق هريظنو « راسيلا نم ىل

 لئاقم لاقو « ايندلا ىف د# ىلع اهب جتحأ تنك ىتا ىتجح ىنع تلض : سابع نبا ا
 ىلع ىطاستو ىكلم بهذ (ىناثااو ) كرشلاب حراوجلا هيلع تدهش نيح ىنعي ىتجح ىنع تاض

 , ناطاملاو كلما ببسب نيقحنا عزانأ تنك اسعإ ىنإ : هانعم ليقو « الذ ًاريقف تيقبو سانلا

 لابولا قبو كلللا كلذ بهذ نالاف

 لكألا ىفو ببطلا شيعلا ىف ملاوحأ ركذ مث . ال وأ ءادعسلا رورس ركذ ىلاعت هنأ ملعاو

 ,نيلسغلا ماعطوديفلاو لغلا ىف مهلا أ ركذ مث, مهنزحو ءايقشألا غ ركذ انبه اذك « برشلاو

 هلوق كاذف « هقنع ىلإ هذي عمو ٠ تاور ع بل كلتا مج ةنز> لوقت نأ اهلوأف

 اك ًاضيأ هتيلصو اهايإ هتدروأ اذإ راناا هتيلصأ دربملا لاق ( هواص ىدجلا مث ) 0
 ىمظعلا رانلا ىهو « ميحجلا الإ هواصتال 4 ( هولص مبحجلا م 0 2 2 2 لا

 20 كو ةقلخ قاع ةفلخ زك ةماظأتم قلخأ هاو هل 30 كا مظمتي أنا :اطاس ناكهنآل
 ريدقتلا ةخللا ىف عرذلا ىعم ( امعرذ ) هل ندر ب كلشم رهف م اظالاو ءالولا ىلع ءىث دعب رمتسم

 هيف ( ًاعارذ نوءبس ) هلوقو « هءارذب هردق اذإ ًاعرذ هعرذي بوثلا عرذ لاقي ءديلا نم عارذلا
 رفكتدت نإ : لاق 6 ؛لرطظلافصولا "لب رادقملا اذه ريدهتلا ضرعلا سيل هنأ (امهدحأ) ؛نآلوق

 فبنروعبس عارذ لكاولاق مث رادقملا اذمب ردقم هنأ ( ىناثاو ) ةريثك تارم ديري ةره نيعبس مل

 (هوكل-اذ) هلوقو « وه عارذ ىأب ملعأ هللا نسحلا لاقو . ةفوكسلاو ةكد نيب ا“ دمبأ عاب لكو ًاعاب

 نارقلا قلو ةلخدأ هاعمأ هدكلامأ و (كلذ ريغو_ ددقلا قو © قررطلا ق هكلسا لاذ بلا لآ

 سابع نبا لاق ( نيمرجلا بولق ىف هانكس ) لاقو ( رقص ىف مككلاسام ) ىلاء# هللا لاق هكا

 كلذ م”ىلكلا لاقو , هيمدقو هتيصان ني عمج مث 2 هقلح نم جرختو هريد نم ةلساسأا لخ لت

 : تالاؤس انمهو ءاهرئاس هقنع ىف لعحي مث ؤاؤالا ىف طمخلا
 : حيجت ىأ نب ديوس لاق ( باوجلا ) ؟ ةلسلسلا هذه ليوطت ىف ةدئافلا ام ( لوآلا لاؤسلا ل

 نك دع اولا هلداسلا دقو الا نس عمجا ناك اذإو « ةلسلسلا كللت ىف رانلا لهأ عيمج نأ ينناب
 , دشأ ببسلا كلذب مهنم دحاو لك 3 باذعلا



 "ن6 ةيآلا:اهلاتك قوأا نم امأو : ىلاعت ةلوق

 هوو

 ردأ لو 22د 3 بانك تو ل ىلا 8 هلامشب هياَتك ىوأ ل ل

 - آب -ا

 «1١/د ها 1 ١ 2252 كي 5

 م - - 1

 . عمجا ىعم نمزعم قدقر( وأ

 فالسإلا ىن..و « ةحلاصلا ك_'اامعأ نم متمدق ىأ ( متفاسأ امب) هلوق « ةثلاثلا ةلأ.ملا ١
 مدق اذإ اذك ىف فاسأ لاقي هدو . ضا ا رب كيلع دوعي نأ وجرت ام ميدقت ةغللا ىف

 ةيلاخلاو .ايندلا مايأ اهنم دارملا « ةيلاخلا مايالاو : ةحلاصلا لامعالا نم متلمع امب ىنعملاو « هلام هيف
 ) مفلسأ امب ) ىلكلا لاقو (تاخ دق ةمأ كلآ) و (للبق نم نورلا تاخ دقو) هلؤق هنمو.« ةيضاملا

 هنع ايندلا ىف عنتما نمل هنأ ىلع كلذ لد ٠ برشااو لكلاب اورمأ امل مهنأ كلذو ؛ موصلا ىنعي
 . ىلاعت هلل ةعاط « موصلاب

 « مباع هيب تازرثلا كلذ أ وددجتبا انتإ نأ لع لدي (. مافسأ ام ) هلرق ة ( ةءبارلا ةلأسملا 0

 ىطعأ دق ناكل ىلاعت هلل العف تاعاطلا تناكول ًاضيأو ٠ 0 هلل كجم لمعلا نأوالغ كييك و

 1 مولعه هيأ وجو لاع؛كلذو# ناسنإلا هلعف لعف ىلع ال ب تان الا

 (هيباسح ام ردأ ملو ؛ هيباتك توأ مل ىتلاي لوقيف « هلامشب هباتك ىتوأ نم امأو الىلاعآ هلوق

 ىلداحلا باذعلا راصو اهنم لجخ هلاعفأ حنابق رك ذتو هباتتك ىف رظن امل هنأ نيب ىلاعت هنأ ملءاو

 ىذلا باتكلا اذه اوضرع امو « رانلاب ىويذع مهتيل لاقف « رانلا باذعن» ديزأ ةلاجخلا كلت نم

 نه دشأ ىناحورلا باذعلا نأ ىلع كبي اذهو « ةلاجلا هذه ىف عقأ ال ىت> ىلاعفأ حنابق ىنرك ذ

 الو لصاح هناآلل .هيبا> ءىث ىأ ردأ لو ىأ ( هيباسح ام ردأ مو ) هلوقو , فاسملا باذعلا
 . هيلع هلك امإ و « باس هلا كلذ ىف هل لئاظ

 ىلإ (لوالا ( ناهجو هيف ؟ دوعي اذام ىلإ (امتي كاب) ىف ريمصلا 4ك ةيض 3 تناك أمد 5 : لاق مث مش

 ةعطاقلا (ةيضاقلا)و ةرو ؟نملاك تينا اهر ياغا اعا ]ور دق كن ملنإو ى مو , ىلوآلا ةثوملا

 ء نالف ىلع ىضق لاقي و ( تيضق اذإف ) ىلاعت لاق ٠ غارفلاو ءابتإلا ىلإ ةراّشإ اهفو . ةايحخلا نع

 تاصوام قأأ مو : اهدعب ثعبأ ملف ٠ ىرمآل ةعطاقلا تناكاهتم ىتلا ةنوملا تيلاي ىنعملاف تام ىأ

 بلطيام توملا نم رثو ٠ توملا نم هرك أ .ىث هدنع ايندلا ف نكي ملو توملا ىن : ةداتقلاق ؛ هيلإ
 : رعاشلا لاق ؛ توملا هل

 مظعأ توملاو توملا هنم تينمت هتيقل نإ ىذلا توملا نم رشو

 تناك ةلاهلا هذه تيلاي : ىنءملاو ؛ باتكلا ةعلاطمدنع اهدهاش ىتلا ةلاحلا ىلإ دئاع هنأ (ىناثلاو)
 اهدنع هانمتف هثدشو توملا ةرارم نم هقاذام ىمأو عمشبأ ةلاحلا كل: ىأر هنآلل ىلع تيضف ىتلا ةنوملا

 «702سهارل سامو
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 تيس 2 هذآ

 ا كك ةيناد اهفو 6«؟؟ذ ةملاع 0 «؟١ د ل ةشيع ىف وهذ

 2 . 5 0006 / 0 5 2 1 راس ةرصر

 6227500 » ةيلاخلا أ ميلا قالا 5 ائينه اون ا

 تنظ ىتإ دارملا ( امسءاخو ) تيك و تيك ىماللا نأ نيةيلاك انظ نظأ لاقي ؛ ماك>اآلاو تاداعلا
 دقات دل طاقم كإ ماقال ىو ل كاتس ليندا فا لع اربسيتك يتلا كانعألا بيسي نأ, ؛اندلا ف

 . كلذب نودطقيال ايندلا لهأ نآل «هرهاظ ىلع نظاا نوكيف نيقيلا ىلع نآلا تلصح

 : ناتلأسم هيفو 4 ةيضار ةشيع ىف وهف ال لاقف هرمأ ةبتاع ىلاعت نيب مث
 ةبوسقم اهنأ ىنعملا (لوآلا ) ناهجو هيف ةيضار اهنأب ةشيعلا فصو 4 ىلوالا ةلأسملا ١)

 لعج هنأ ( ىناثلاو ) ةغيصلاب ةيسنو فورخلاب ةبسن ناتبسن ةبسذلاو ٠ لبانلاو عرادلاكاضرلا ىلإ
 «متشغلا يحاضصرمنأ عمأ زا ةشيعلل اضرلا

 نوكست نأو دب الو. ةعفنم نوكي نأو دب ال هنأ باوثلا دح ىف اوركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا ا١ل

 اغإ ىندملاف « ميظعتلاب ةنورقم نوكست تارش ال و عاد, نوكت نايف دال و. نيتاودقلا نع هصلاخ

 ةءاك ( ةيضار ةشيع ) هلوةف تافصلا هذه ىلع المتشم ناك ول تاهجلا عيمج نم هيام ند

 . اهانرت ذ ىلا طئارشاا هذه عومجم ةيواح
 ةنج ىف ًايضرم ًاشيع شيمي ىأ (ةيضار ةشيع) ىف راصنم نأ وهو 4 ةيلاع ةنج ىف ال لاق مث

 ملأ دانا وتارتلاو رقيقخلل نال يلع اي روف ناكملا قيل كل هنن نأ نإ ىلعلل ىو. ةيلاع

 نوك شا اناق ؛ ةيلا اعلا ةنجلا ىف كونو كال نولفاسلا ءال وف« نيرخآلا لواعم قوق نضطكلا لزاتم نأ

 كفا كلا هج ردا نق بالا دف نإ نإ و ييجا ومفلا نق ويف ماع اهيارق حدقيال ضعب نود امضعب

 . كلذك ان لاذ 0 3 ءلا اع ةينبآألا كلت نو 5 هب ديرأ نإو. كلذك صاللاف

 نأ اونا رك لك را اقدح أبو لوانتلا ةيرق اهوار ىأ 4 ةيناد اهفوطق ال لاق مث

 ؛تندردنول] ىددت نأ تحأ نإ ورع 00 3 الل مل نارام 7 ليحمل هديب افدح

 . فوطق#ملا رهو فطق عمج فوطقلاو

 كلذ محل لاقي ىعملاو 4 ةيلاخلا مايالا ىف متفلسأ امب ًائينه اوبرشاو اولك إل ىلاعت لاق م“
 : لئاسم هيفو

 ةرخآلا نآل ؛ بدن الو باحيإ أب سيل .( اواك) هلوق لاق نم مهنم 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ناسنإلا كلذ ميظعت هنم ضرغلا ناك اذإ ادن نزوكتتن 1 دعب ال لاق نم مهنمو؛ 51 لكن راد تسيل

 . هيلق ىف رورسسلا لاخدإو

 ( نم امأف ) هلوقل , ةشيع ىف وهف هلرق دعب اولك: هلوق ىف باطخلا عمج ام] « ةيناثاا ةلأسملا ١
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 ى.» هياسح قالم ىا كذزظ ىإ

 ىتوت آ ) ءريظنو « هوأرقا لوقي نأ بحب ناكف « هيباتك مؤاه : ريدقتلا ناكل دعباألا وه بصانلا

 لامعإ انوه عقاولا نأ ىلع تاد ةيآلا هذه نال ةفيعض ةجحلا هذه نأ ( ملعاو ) ( أرطق هيلع غرفأ
 0 ىسيلو ؛ ال مأ دعباألا لانعإ زو< له هنأ ىعازالا امإ هيف عازنال كلذو برقالا

 نيرك اذلاو ( هلوق ىف اك هب حيرصتلا نع ىنغي هرووظ نآل ريمضلا فذحي دق ًاضيأو ٠ كلذل

 0 اعلا نأب نويفوكلا ج قف تا كاقك بل نايكي نأ ذوب ال لف ( تارك اذلاو ًاريثك

 لوصح عانتمءال الومح» ىضتقا دجو نيح لوالا لماعلاو ؛ىفاثاا لماعلا ىلع دوجولا ىف مدقتم
 , ىناثلا لءاعلا دوجو ىلع مدقتم لوآلا لماعلل الومعم لومعملا ةروريصف ؛ لومعملا نود ةلعلا
 لو "أضنأ كيش 'نأ لححتبف:لؤالا لداخل ركلك نآص نات ادخار ادكأ ]ا قاذلا نوما علارإ

 ءدعب دجو» أمع لبق دجوام لءلعت عاذتم الو :؛ نيتلعب د>اولا محلا ليلعت عانتمال . ىناثلا لماعلل

 ا نحنلا ةفتاطل اقذكلأنللا قطو

 قحو ( هيناطاسو ؛ هيلامو : هيباسح ) ىف اذكو ( هيباتك ىف ) تكسلل ءاحلا (ةثلاثلا ةلأملا)

 فكضا أ ى'ةثبثم تا.اطا ده تناماكلاو ؟ كولا ىف هت فقرا "ىف كبت كلن الاه

 « فقولا دنع الإ ظفللا ىف اهتايثإ نسح ملو , ظفللا ىف ةتبثم نوكت نأو دبال فحصملا ىف ةتبثملاو

 نبا أرقو « لصولا دنع تاءاهلا هذه طةسأف مهضعب رساجتو . ببسلا اذهل فقولا اوبحتسا مرجال

 . فحصملا عابتال ًاعيمج فقولاو لدولا ىف ءاحلا تائإإ, ةءامج أرقو . اهريغب ءايلا ناكسإب نصي

 ( هيباتك اوأرقا مؤاه ) لوقي هنإ مث « هنيميب هيباتك ىقوأ امل هنأ لعا 6 ةعبارلا ةلأسملا ال

 نيزئافلا نمو نيجانلا نم هنأ ملع هنيميب هباتك ىطعأ امل هنال رورسلا ىف ةياغلا غلب هنأ ىلع كلذ لد

 . هتبارقو هتيب لهل كلذ لوق : ليقو . هلان امب او>رفي ىتح هريغل كلذ روظي نأ بحأف « ريعنلاب
 (لوآلا ) هوجو هيفو ( هيباس> قالم نأ تننظ ىنإ ل لوقي هنأ هنع كح ىلاعت هنإ مث

 كلذناكف « ةفلتخلا رطاوخلانم كفنيال هنإف لالدتسالاب تبث ام لكو ىلالدتسالا نيقيلا هنم دازملا
 لصف كقف . فاديسإ هللا ا 12 انف كاسح قالا ىأا نأ تنك نا : ريدقتلا (ىناثءلا) نظلاب 0

 : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره ونأ ىور ( اهئلاثو ) هيباتك اًؤرقا مؤاهف ا ىنذخاؤب مو وفعلاب ىلع

 نطب ىف هتائيس بتكتو هفك ربظ ىف هتانس> رهظتف هباتك ىنؤي و ةمايقلا موي هن فؤي لجرلا نإ

 لوي مث« حرفيف هتانسح ىريف هيف رظنيف كفك بلقا هل لاقيف ٠ نزحيف هتائيس ىلإ رظنيف هفك

 «ةدشاا ليبس ىلع « هيباسح قاله ىفأ - ىلو آلا ةرظنلا دنع - تننظ ىفإ « هيباتك اورقا مؤاه)

 1 د ام دضلا ىلع كإذ 3 رذدتف ,أ انعشالا َقَح ف آو ظ مغلا كلذ ىنع هللا جرف دقن نآلا اأو

 ىف ملل ماقم ماقي بلاغلا نظلا نآل . معلا ىرجم ىرجأ 7 ]و « تملع ىأ : تننظ ( اهعبارو )



 ةيآلا .ةيفاخ كنم خت ال : ىلاعت هلوق 0٠١
 0 2 قة ره له صاش

 اورقا مؤاه ه لوقف ب ةاتكق ذأ 7 0 ةيفاخ مكنم قال

 «(15 هناك

 ذخأيف بتكلا رثنت اهيفف ةثلاثلا امأو ؛ خيبوتو جاجتحاو راذتءاف ناتضرع امأف ؛ تاضرع ثالث

 2 6 هلامشي هناتك كلاحلاو كليهما هباتك ديعشلا

 : ناتلأسم هيفو 4 ةيفاخ مكنم ىف ال ) لاق مش

 هنإف مكى أ قيال نوضرعت : ةيآلا ريرقت ( لوألا ) ناوجو ةيآلا ىف ( ىلوآلا ةلأسمملا ١

 نوكيف ( ءىش مرنم هللأ ىلع قَد ال ( هلوق هريظذو 8 ةيفاخ كم هيلع 0 الو 04 ءىث لكب ماع

 (ىاشلا هجولا ) ةمأ ! اةللع ىف ال نم ىلع نوضرعت ىنعي « ديدهتلا ىف ةغلابملا هنم ضرغلا

 كلذ لهاكستيف نينمؤألا كلاوحأ روظت هنأف »2 ايندلا ف دم ًايفخ قناكأم ةمايقلا مو قع دل دارملا

 مو) هلوق نم دارا وهو 14 ممحيضف و ممز> كلذب روظف باذعلا لهأ لاو>أ رهظتو 3 مثرو رس

 . ةحيضفلا فو وهو ديعولاو رجزلا مظعأ اذه ىفو ( رصان الو ةوق نم هل اف « رئارسلا ىلبت

 ءايلا ةديبع وبأ راتخاو « اهقؤف نم ةطقنملا ءاتلاب ( ىنخت ال ) ةماعلا ةءارق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 انيهو 6 لة اللإي زوال ءاتلازوب ىت: الاؤر نك انال و ءانلا| قلل. لاه !كانيكجلا وها ةللززتلا هو

 لصفلا عقو دقف اياز كانط دع لم ةفاذإل ايه ارمبل, ناوكي نأ نراعي زك, نمل ىلإ ,لخفلا دانس [طفوحي

 دم هلو لعفلاو م مالا نسب انهه

 لوقف 4ةيمدل هبت 52 توأ نم ام 90 لاق 4 ءلإ قضارغلا اذه م م 58 1 ىلاعت 1 معاو

 2 ناتإأ هم هيفو 2 هيباتك اوأ رقأ موه

 وبأ لاقو « سحو فاكذ#خ ىنعم هنم مهفيف ؛ هب توصي توص ءاه 4 ىلوأآلا ةلأسملا 7

 تايم أ نم هب م موراعو : لاق برعلا نع هب وو دادس اك م اهدوجأو تت اغإ كه طك > اج ولا مساقلا

 03 ىبفاي كاه اولاق ميرك ذملا مع ارحتو نوادجو ةزمها نرد>ةغيو انت هانعغمو 2 ىفاي ءاه مطو#

 اذه ف ميخاو عؤاهو اومٌواه عمجللو 3 اماه نينثالل لاقيو 1 ذملا ةمالع فاكلا هد لعجتو

 نال عمجا ميم ةمض امإ مؤاه ةزمه ىف تدلو: ىنلا ةمضلا هذهو نأ نال ميااكعضوملا

 3 مدنع نينثالا نال عمج م نينث الل اكل ةمّدلأ اوعيشاف ارمتأا اومؤاه يق لصالا

 7 . ماكحالا نه ريثك ىف عما

 قافتالاد تا بزقالا لامعاف 3 دحاو لاومعم ىلع نالماع عمتجا اذإ 4 ةيناثلا ةلاسالا 2

 ناكولف « اضيأب صان (اًؤرقا) هلوقو « بصان (مؤاه) هلوق نآل ؛ ةبالا هذبب مهوق ىلع نويرصبلا
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 فال ةينامك وأ صاخشأ ةينامث ىردأ ال لاق هنأ هللا همحر نسحلا نع لقن 4 ةثلاثلا ةلأسملا ا
 (اهدحأ) :هو>ول ىلوأ صاخشأ ةيامث ىلع هلمح نأ ملعاو . فص فال ةينامث وأ فوفص ةينامثوأ

 ةعبرأب هللا مديأ ةمايقاا موي ناكاذإف ةعبرأ عويلا مه » مل-و هيلع هللا لص هللا ل .هر نع ىورام

 قوف شرعلاو ةعباسلا ضرالا موخ ىف مهلجرأ كالمأ ةينام » ىوربو « ةينا نونوكيف نيرخآ

 روثلا ةروص ىلع مهضءعبو دسالا ةروص ىلع مهضعب ليقو «© نو>.سم نوقرط» مثو مهسوؤر
 اهكر ىلإ اهنالظأ ؛نيب'ام لاعوألا ؛ةووص ى كالمأ ةنام“ ىورو: 7 رسنلا''ةالواط' لغأ مليشَت)و

 دبا كل كدمحتو عهللا كناحبس نولوقي مهنم ةعبرأ بشو- نب رهش نعو .« ًامأع نيعبش ةريسم

 كفلغا دقي كلي ىلع دخلا كل كدمحو مىللا كناح.س نولاوقن ةلكؤأو 2 كتيدق دعب كوفذع ىلع

 ةيناقلا نال كلذو فال ةينامث ىلع للا نم ىلوأ صاخشأ ةينامث ىلع لا نأ نامب ىف (ىاثلا هجولا)

 نوكي ذئنيغ ٠ فال 1 ةيناك ىلإ ظفللا قدص ىف ةجاح الو , ظفالا قدص ىف مهنم دبال صاخشأ

 هجولا ) لواألا ىلع هلم بجوف فال ةينامث ىلع هيف ةلالد الو « صاخشأ ةينامت ىلع الاد ظفللا

 فوفص ةينامث وأ « فال 7 ةينامث دارملا ناكولف ليوهتلاو ميظعتلا عضوم عضوملا نأ وهو ( ثلاثلا

 . صاخشأ ةينامث الإ دارا سيل هنأ انرلع كلذركذي ل ثيأ «ليوهلاو ميظعتلا دادزيل ه ابار

 ميدع ًاثبع شرعلا لمح ناكل شرعلا ىف هللا نكي ملول : ةهبشملا تلاق ( ةعبارلا ةلأسملا ١
 نامل نركي .انالن]ءضقسلاو«(ةنؤسرلت ةتفؤإ )-لاطت انلارقب كلذ دك" أنهن كل الدو د ةدئاقلا

 نابت اسأ نأاهئم دولا نوما نأ: ىدمذل أب هن كاع اولا لسأ الباعلا < لم 121ق احب اككولإإلا

 ىف هلآلا ناك افا لشرعلاافأ ناك امان كا الماح ناك شارعلل الما ناك نازك ن آل كلذإو قتازءالل ف

 نأو « مهيلإ هللا جايتحا ىضتقي هنآل «لاحت كلذو ىلاعت هلل نيإءاخ اونواكي نأ ةكئالملا مزللشرعلا

 : لوقف .ليوأتلا نم هيف دبال هنأ انءلعف .« جيرص رفك كلذ لكو قاعت هللا نم.ةردق مظعأ وك
 هنأ سيلو «هنوروزب آت هسفنل قاف « هنوفراعتي اب مهطاخ ىلاعت هنأ وه مالكلا اذه ىف ببسلا

 نأ مهأش نم ناك ذإ ٠ ضرآلا ىف هنيمب وه ًارجح تدبلا نكر ىف لعجو هنع هللا ىلاعت / هنكسي

 « هناحبس هيلع زوي نايسنلا نآل سيل ةظفح دابعلا ىلع لعجو ؛ ممامأ ليبقتب ممءاسؤر اومظعي

 ىلع مهملإ سلج هلامع ةبساح دارأ اذإ كلملا نأش نم ناكامل كلذكف فراعتملا وه اذه نكل
 هنآآل ال ءهب تفحو ةكئاللا ترض-و ًاشرع ةمايقلا موي هللا رضحأ هلوح ناوعاأللا فقوو ريرس

 . فاوطلا و تيبلا ىف هاناق ام لثمل لب هيلإ جاتحي وأ هيلع دعقي

 ضرعب كلذ هبش « ةلءاسملاو ةبسالا نع ةرابع ضرعلا 4( نوضرعت ذٌئموي )ل ىلاعت هلوق
 ةمايقلا ف نأ » ىورو (ًافص كبر ىلع اوضرعو) هلوق هريظنو ؛ هلاو-أ فرعا ركسعلا ناظلسلا
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 قدنت ىد « ضعبب امذعل برضف ؛ لابجلا ةلمجو ض رآلا ةلمج ناتلخلا 77 ىلإ 57 2

 انفاق: فلا ونز ىيقلطنو ةايهف ارق: 07 مالنا اك دل ىلا اة تمت ابهر وو( الاي رقك نزاريصتو
 ءاكد ةقان 5 ريغياو © شرفنا اذإ مانسلا'كدنا كلوق نم (:أتمأ الو ًاجوع اف ىرتال ) اًضرأ

 . ناكدلا هنمو

 ملو . اك د ىف ريمضلا عافت رال بصنالاالإ انبه ةكد ىفذوال : ءارفلا لاق 4 ةيناثلا ةلأملا ١

 ضرالاو تاومسلا نإ ) لاق اك «ةدحاولاكض راآلاو ةدحاولاك لابجلا لءج هنآل نككدف لقي
 ::انك لقي ملو ( ًاقتو اتناك

 ذئمويف ىأ 4 ةيهاو ذئهوب ىهف ءامسلا تقشناو « ةعقاولا تعقو ذئهويف ال ىلاسعت لاق مث

 ةطفاس ةيخرتسم ىأ (ةيهاو ذئهوي ىبف) ةكئالمللا لوزال ءامسأا تقشناو  ىربكلا ةمايقلا تماق

 . ةديدش ةمك<# تناكام دعب ( شوفنملا نوعلاك) ةوقلا

 : لئاسم هيفو 6 اهئاجرأ ىلع كلملاو ل ىلاعت لاق مث

 ١ مججاو سنجلا دارأ لب ؛ أدحاو اكله هب دري ل ( كلملاو ) هلوق « ىلوآلا ةلأسملا .

 كلذ لاقيو ؛ ءاجرآلا مهجاو ناوج رواج لاقي ىحاونلا ةغللاىف ءاجرآلا ( ةيناثلا ةلأسملا 9

 نع ةكئالملا تلدغ تقشنا اذإ ءامسلا نأ ىنعملاو « كلذ هيشأ امو ربا فرحو رئيلا فره

 ىنم قءصف) هلول. ىلوألا ةقعصلا' ف نوت و ةكئالملا ليق نإف ؛ ءامساا بناوج ىلإ قشاا عضاوم
 : نيهجو نم باوجلا اناق ؟ ءامسلا ءاج رأى لع نوفقي مهنإ لاقي فيكف ( ضرألا ف نمو تاومسلا

 هللأ متانقتسا نيذلا دارملا نأ (قىالا) نوت ومع مث ءامسلا اقرأ ىلع ةظل نوفي مهنأ (كوآلا )

 . ( هللا ءاش نم الإ ) هلوق ىف
 : لئاسم هيف © ةينامت ذئموي مبقوف كبر شرع لمحو ل ىلاعت هلوق

 هلوقو «شرعلا نولمحي نيذلا هلوقب هللا هدارأ ىذلا وه شرعلا اذه 4 ىلوآلا ةلأسملا )

 ة(ممشلملا الع لد قيدلغ كتل ا: فؤنوا)

 برقآلا وهو (لوآلا) نامجو هيف ؟ دوعي اذامىلإ(مهةوف) هلوق ىف ريمضلا« ةيناثلا ةلأسملا ١

 ةلمح مث نيذلا ةكمئالا نيبو مهنيب زيبا دوصقملاو ءاجرألا ىلع مث نيذلا كْالملا قوف دارملا نأ

 لبق ريمضلا [ءىجب]و « مهسوؤر قوف شرعلا نولمحب ةلتا نأ ىنعي لتاقه لاق ( ىناثاا ) شرعلا

 . كسلا قوي هتيب ىف : هلوقك زئاج رك ذلا
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 دال كيعوأ املك مللت

 ىلع لدي ماوس نم قيرغتو ةنيفسلاب قرغلا نم موق ةاحن نأ اذه ىف ريك ذتلا هجو نأ ملعاو

 هلع ىنلا نعو . هتوطسو هرهق ةدشو 'هتمحرو هتكح ةيامنو ؛ هتئيشم ذافنو ملاعلا ردم ةردق

 امو : كلذ دعب ًائيش تيسن اف : لع لاق « لعاي كنذأ اهلعحجي نأ هللا تلأس و ةيآلا هذهبلوزن:دنع

 مبيف ةاعولا نأب ناذيالل انلق ؟ ريكنتلاو ديحوتلا ىلع ةيعاو نذأ لاق مل ليق نإف «ىسنأ ذأ ىل ناك

 هللا نع تاقعو تعو اذإ ةدحاولا نذألا نأىلع ةلالدللو « مهنم ىعب نم لأب سانلا خيبوتلو « ةلق

 . مهنم لاعلا التما نإو ٠ مهلإ تفتلي ال هاوس ام نأو « هللادنع مظعألا داوسلا ىبف

 ةككاا سا هقت ا ايثكك ىلإ! ع ىودو ؛ نيسعلا رسكب اهيعتو : ةماعلا ةءارق: ( ةيناثلا ةلأسملا 2

 نم ظلوا تفل نكي < كلب 8 نفع ةلزنم هدنعو ام عم ةعراضملا فرح لعج هن اكن يلا

 نه كتالي أ ف1 كمل نح حاطب البةعز عملا جف رج نال كالذز لعف اعز رو ويك دكت
 . فاقلا/ نكس نمةيازقروفاهقتياو هلروق كلذ لثّوإ نهوب وهو لاق نه لوقكاراطور؛ ةدلكلا نفت

 . عناصلل ةمكحلاو ةردقلا توبث نع اهب هبنو ثالثلا صصقلا هذه ىكح امل ىلاعت هنأ لعاو

 . ةمايقلا عوقو ناكمإ ةمكحلا توبثب .تيثو « ةمايقلا ناكمإ ةردقلا توثب تبث ذئنيخ

 . امتامدقم الوأ رك ذف ةمايقلا لاوحأ ليصافت ىف هنا-بس عرش كلذ تبث املو

 : لئاسم هيفو 4 ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفن اذاف لاك

 نسح اسمو « ايلإ لعفلا دنسأ عفرلا هجو ؛ بصنلاو عفرلاب ةخفن ءىرق ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 . ردصملاىلع ةخفن بصن مث . رورجماو راجلا لإ دنسملعفلا نأ ب صنلا هجوو ؛ لصفلل لعفلا ريك ذت

 لصحبي اهدنع نآل ىلوألا ةخفنلا ىه ؛ ةدحاولا ةخفنلا هذه نم دارملا 4 ةيناثلا ةلأسملا
 ةخفنلا دنع نوكي امإ ضرعلاو « نوذرعت ذئموي كلذ دعب لاق مل ليق نإف « ملاعلا بارخ

 فوقولاو ء روششنااو ةقعصلاو  ناتخفنلا هيف عقت ىذلا عساولا نيدلل ًامما مويلا لعج انلق ؟ يناثلا

 تقو ىف كئيجم ناك ام]و ءاذك ماع هتئج لوقت 5 ( نرضرعت ذئهوي ) لاق كلذلف ؛ باسحلاو

 هتاقوأ نم دحاو

 : ناتل أسم هيف © ةدحاو ةكد امك دف لابجلاو ضرالا تلمحو إب ىلاعت هلوق
 حيرب امإ و « ةمايقلا ف نوكست ىتلا ةلزلزلاب امإ ٠ لابجلاو ضرآلا تعفر 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 ريغ نم هللا ةردقب: وأ ةكئالملا نم كلمب وأ ٠ لابجلاو ضرآلا لمحت اهنأ ابفصع ةوق نه تغلب
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 هرم سلس 2 ل ه2 هرتم جس اه سام ما 0 6

 ١ ط 1 انإ ٠١١١« 5 8 ةذخا هذخاف م لو اوصعف

 مث 23 هاد تت

 ١6و ”اواةذإ هو كذ ل اهاعجتل ١١« و ةيراجلا ىف

 . ميظعلا أطخلا تاذ لامفآلا وأ
 نوعرف ىلإ ًادئاع ناكنإ ريمضاا 4 ةيبار ةذخأ مذخأف ممر لوسر اوصعف ل ىلاعت هلوق

 مهر لوسرف تاكفتؤملا لهأ ىلإ ًادئاع ناكنإو ؛ مالسلا هيلعىموم وه مهبر لوسرف ءهلبق نمو

 اهركذ دعب ني:هاآلا نع ربخال امهالكلوسرلاب دارملا لاقي نأ هجولاو : ىدحاولا لاق . طول وه

 ابر لاقي ( ةيبار ةذخأ مذخأف ) هلوقو ( نيملاعلا بر لوسر ان1) هلوقك نوكييف (اوصعف) « هلوقب

 رافكتاا رئاس تاب وةع ىلع ةدشلا ىف ةدئاز تناكاهنأ ( لوآلا ) ناهجو هيف مث داز اذإ وبرب ءىثلا

 ى:ناوعرف ل"! :ةيوقع نأ (ىاثلا ) رافكلا رئاش لافأ لع حبقلا ىف ةدئاز تناك مهل اعفأ نأ اي

 ةيؤدع نابنامأ ةزخألا ةياوةعو (ًازان :اولخدأف ارق رغأ) اهلئقلاةةرخآلا ٍتاَذعِف ةلضتما تناكاثدلا

 . ورتو ومنت ثناكام"أك ةيوقعلا كلتف ؛ ايندلا

 « مالسلا هيلع حون ةصق ةثلاثلا ةصقلا 2

 جرخ م 5 1 ١ هنازخ ىلع ءاملا ىغط ( ةيراجلا ىف مك انلح ءاملا ىغط امل انإ ) ىلاعت هلرق

 اولاق «نيرسفملا رئاسو « مولعم ليكب الإ اهدعب الو ةعقاولا كلل# لبق ةرطق ءامسلا نم لزني سياو

 متأوم رءابآ انامح ىأ ( مك انلمح ) و ؛ هقوف عفتراو .ىثث لك الع ىتح هدح زواجت ىأ ( ءاملا ىتط )

 ف 1 « ةنيفسلا ىف اوناكنذلا دالوأ مم ءاذم اويطوخ نيذلا نأ كش الو « معالم صأ ىف

 راق مان را مالسلا هيلع حون ةئيفس ىهو « ءاملا ىف ىرجبت ىنلا ةنيفسلا ىف ىنعي ( ةيراجلا )

 . ( ىراوجلا هلو ) هلوق هنمو . ةنيفسلا

 : ناهجو هيف ؟ عجرب اذام ىلإ (اهلعجنل) هلوق ىف ريمضلا 2ةرك ذن مكل اهلعجنل ) ىلاعت هلوق

 ريدقتلاو ءةروك ذم ريغ انبه تناكنإو . ةمولءهىه ىبلا ةعقاولا ىلإ دئاع «ن] جاجزلا لاق (لوآلا)

 فيعض اذهو « ةنيفسلا لعجال ءارفلا لاق (ىلاثلا) ةريعوةظع ةرف.كلا قارغإ و ني:هؤألا ةا لءجنل

 5 ل يلا ( يشار نذأ ايبراو ز هلو هتضشرل الدب ر 191 لو
 اذركف , ةنيفسلا ىلإ هدوع نكمي ال ( اهعتو ) هلوق ىف ريمضلا نكمل . لوألا ريمضلا هيا] داع ام ىلإ

 "ليو لا يدق

 : ناتلأسم هيف © ةيعاو نذأ اهيعتو الواعت هلوق

 . تلقام تيعوو ؛ ملعلا تيعوو : هتيعو كسفن ىف هتظفحح ءىث لكلا لاقي (ىلوآلا ةلأملا)
 :رعاشلال وق هنهو . ءاعولا ىف عاتملا تيعوأ : لاق ٠ هتبعوأ : كسفن ريغ ىف هتظفحام لكدا لابو
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 نمهو ندع ف ذ ءاجو «/2 ةيقأب ل 3 طارت كيف «(/د ةيواخ لت داع مناك

 ا ماك تاكل 2
 دا

 كوعرص» مها ظ مم وع اوعرص مهنأ ديري توم ىنعي : لتاقم لاق مد رص عمج (عرضز مادي

 نقف .ق الغش زغالا تبلغ لخ كيوصأ م ىأ ( ةيواخ لحن راجأ مماك) لاق مث

 ذا 5 ءنئززق و ) رعقذ# لخ زاعأ مم ”6) رخ رح أ عضوم ق ىلاعت هلأ لاق 2 1 ثنو لدنلاو

 مههاسجأ و مهةلخ ميظعنع رابخإ وهو ٠ اهلصأ نم تعلق ىنلا ل خلاب اوهش مهنأ لمتح مث ء ليخن

 اءطق اوراص ىتح مهتءطق دق حيرلا نأ ىأ . عوذجلا نود لوصاللا هب دارملا نوكي نأ” لفتعي

 حيرلا نإف ٠ موقلل افصو نوكي نأ لمتحيف ؛ ءاوخلاب لخنلا فصو امأو . لخنلا ل ةطاك افاخن

 ةيلابلا ىتعمب ةيلاخلا نوكست نأ لمتحيو : فوجلا ةيراخلا لخالاك مبعرصتق مهفاوجأ لخدت تناك

 .:ةلايلا ليخنلاب اوكلهأ نأ دعب اوهبمشف ٠ اهفاوجأ تلخ تيلب اذإ امنآل

 : ناتلأ. هيفو 6 ةيقاب نم مل كت لهذ )ل لاق مث
 سفن نم دارا ( اهناثو ) ةيقبلا امنإ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث ةيقايلا ىف « ىلوآلا ةلأسملا 02

 . نأيغطلا ىنعع ةيغاطلاك. ءاقبلا ةيقايلاب دارا ( اهثلاثو ) ةيقاب

 لدتساو «دحأ موقلا كئاوأ لسن نه قدي ل هنأ دارملا نأ ىلإ موق بهذ 4 ةيناثلا ةلأدملا ١

 , حيرلا نم هللا باقع ىف ءايخأ مايأ ةينامو لايل عبس اوناك: حيرج نبا لاق . هلوق ىلع ةيالا هذهب

 مش ىرت لهف ) هلو وه كانو رح لا َْق مهنقلأف حيرلا ممامتحاف ٠ اونام نماثلا مويا َْق اننا ألف

 8 ) نا ا الإ طي ال او>يصاف) هلوقو ) ةيقاب نو

 « نوءرف ةصق ةيناثاا ةصقلا
 مالا نم هلبق ناكن هو ىأ 4 ةتاماخل اتاك هن لإ و كف ند و نوع رق احا إل ىلاعت هلوق

 ور< و ظ 0 نيه وا كود راك ف صاخ ةانعمو ماع ظفل نهو 2 وه 7 ؟ترفك ىتتا

 لو ءىشاا ىلو امل لبق هيوديس لاق «ءابلا حتفو فاقلا رسكب هلبق نمو ٠ فاسو مداعو

 ىف 0 كل 1 ةلزنع ل ىح هيف عستاو 0 كياب مف ل 2 ق> كلمق و 2 قولا لبق بهذ

 دو*عسم نا نأ ىو 4 ةءارهلا هدم فا ىذلاو .هدو:+جو هعايتأ نه هدنع نم ىأ (هليق نم)

 (تاكفتؤملاو) هلوق امأ (هعم نمو) أرق هنأ هدحو ىنأنع ىور(هءاقلتنمو) اؤرق ىسوم ابأو ًاببأو
 هلوقو 1 تاكفتؤأ ا تاعاملاو ىدعم ىلع 08 طول موق نه اوكلدأ كلا مثو 3 أهريسفت مدقت ل3

 ةلعفل ا[ نأ ملا نوك نإ ( ىاثلاو0) طخ 6 ردصم ةطاخلا لأ )ل وآلا ) ناهجو هيف ( ةئطاخلاب )

 68. رشا 4١ه



 ةيآلا . لايل عبس مهيلع اهرذ : ىلاعت هلوق ١٠م

 سد 6 س - سس و ر 6 دق 1-11 6© هدم مل سانا ل

 ىعرش ايف موقلا ىرتف اناولر رعت أي ةيأمَو لآ 2 مييلع اهرخ

 ىلع ةيناع ىه 3 رقلا اذه ىلعف ٠ لييس اماع 0 نس مذ 3 داع عودا امارخ 4 ىلع جيرلا تتثعو٠ حو

 نم ةليح اهدر ىلع اوردق اف . داع ىلع تتع حيرلاديرب سابع نب |[ اطع لاق ( ىف اثلا ) ناز خلا

 نأ (ثلاثلا لوقلا ) مهكلمتو مهنماكم نم ميعزنت تناكامنإف « ليج ىلإ دانتسا وأ ءانبب راتتسا

 ىأ .٠ تدنلا ع مو (هئدو٠ هٌؤامتناو ياعلا غولب وه اعإ ظ ناءصع وه ىذلا ردعلا نم سيلاذه

 .ّة دغلأ و ةوهلا ّق اهات 0 هش ةغلاب 6 ةيئأ 5 )ا د يك | نم تغأب دقو) كاع لاق ) فجو هآهتنم م غلب

 لق 9و . مهلع اهطلس ل لل | لاق 2 اموسد> مايأ ةئاعو لامإ - مهلع أمهر 2 ل هلوق

 3 1 نع هلوهذملا لكاوا كلا ير هذه 0 مهلع اهلمرأ نورخا لاقو 0 ميلع اهعلقأ 0 جاجزلا

 اضن ناذل 17 تاتش, اعأ حابرلا كلمت نإ ؛ لاق نم ساذاا نم نآل كلذو . ةفيظل هيف نأ ىدنعو

 اعزاكلو نأ ناخو بذل كلذ ون لإ هزاشإ|هنف ( ام ران هل دفا: كلذ ىضتقا امري ًايكلف

 5 باكمعلا نع ريذ>تااو 30 وختلا هئم لصح 5 ةقيقدلا هذه الول هتاف »6 هتردقو هللأ ريدعتب لصح

 ناز رادقم ناكاد كلذ ركذي ملول ىلاعت هنأ هيف ةدئافلا ( اموسح مأيأ ةينامثو لايل عبس )هلرقو
 6 مْ 0 امولعم نامزلا اذه رادقم 56 ) مايأ ةناعو لال عبس ) لاق الو 3 أم ولعم باذعلا اذه

 هلوقب « نظلا اذ-ه لازأ « ةدملا هذه ىف ًاقرفتم ناكب اذ. ءلا كلذ نأ ؛ ناظ نظي نأ نك ناك

 1 اللا لوق وهو ) اى ( هوجو ىلع يملك ف اوفاتخاو 4 ةيلاوتم ةعب أدم ع اموسح

 الو روت انف نك ملف 3 ةكلهملا حيرلاب مهلع تعالت مأي الا هذ_ه 2 ةعبأ عل ىأ 3 أاموس>

 ةءللا ىف مسحلا اذه ىعمو 1 د 5 مداح ف »2 0 : لوقلا كك ه ىلعو ؛ عاطقنا

 الف هنو ادع غول نم « كدب را مع ودعلا 2-0 1 8 ا فيكلأ وعاوا , لاصئةسالاب عطا

 مساحلا لعف عباتت مهلع اهعباتت هبشأ مهلع تنأ ىتح ةعاس تنكس ام ةعباتتم حايرلا كلت تناك

 ٠ ريخ لك تمسح حابرلا نأ ( اهناثو ) مدحتي ىح ٠ ىرخأ دعب ةرك ءادلا ىلع « ىلا ةداعإ ىف

 0 , ده ىلع م وسلا 2 الأ مم قا ملف 2 م همم وأ ا تناكف 2 ةكر 6 تلحاسإو

 ريد ا اذه ىلعو 6 00 لاك أ لدصم موسحلا نوكي نأ املا وا مساع ع نيلَو هلأ

 5 1 كا 0 | ىنعي 2 ا من - رادع مدااو 2 ا هلعفب بءعاذ نأ | ف

 : ىدسلا 5 8 لاق دلل ماع امهر ع 08 هل ال وعفم نوكي أ 0 مودسح تاذ كلوةك ' ةفص

 امإو « زوجعلا مايأ ىه ليقو . ةلصأتسم مهيلع اهرخع ىأ . حيرلا نم الاح ميتفلاب ( ًاموسح )
 نماثلا مويلا ف سر اهتعزتناف 6« انرس َْف تراوت داع نم 5ع اورج جا ) زرجعلا مايأب تير“

 : ءاتشلا رخآ ىو زجعلا مايأ ص ليقو 3 امك-اهأف

 لاثللا اكلات ل ئأ: قوزع لافو*"اهارم' ىف أ ( ىعرص اهف موقلا ىرتف ل ىلاعت هلوق
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 عارفإلاب ساب || عر" ىلا 0ك ) ةعراقلا ) 4 ةعراقلاب داعو دو؟ 0 ىلاعت هلوق

 ودع آو ع ف.سنلاو كدلاب لإ يللا اضرآلاو ؛«ر اطفنالاو قامشالاب ةايطااو 2 الز والا

 ىعم نأ ىلع لديل 5 اهم لهي لو ) ةعراقلاب داعإو دو تبذك ) لاق امإو 3 زادكنالاو سمطلاب

 نو مذ اهيوكو 0 د لهال انيك لن تنكتا باسل ايف ل> امو 2 ا تنك نم 0

 : ميذكت ةداع

 . 2 ةيغاطلاب اوكلهأف دومن امأف ١ ىلاعت هلوق
 :ىوقلا و هداف نحلل ل جلا ةعقاولا ىه ةيغاطلا نأ ( لوألا ) الاوقأ ةيغاطلا ىف نأ معا

 لوقلا اذه ىلعف ( ىنط امو رمعبلا غاز ام ) لاقو .دحلا زواج ىأ ( املا ىغط امل اذإ ) ىلاعت لاق
 ىف ةزواجلا ةحيصلا امإ : ممضعب لاقف « ف وذهلا كلذ ىف اوفاتخاو « فوذ < تمن ةرغاطلا

 (رظاحلا مشهك وع ةد>او ةد٠ -2 مييلع انل , انليدأ ان]) ىلاعت لاق 0 تادحيصلل ةدشأااو ةرقلا

 انهه ةييغاطلا نأ ( ىناثلا لوقلاو ) ةقعاصلا اهنإ : نورخآ لاقو . ةفجرلا امإ « مهمذمإ لاقو
 اوبذك ذإ هللا ىلع مهنايغطب اوكلهأ ىأ « ةيفاعلاو ةبقاعلاو ةيقابلاو ةيذاكلاك ردصم ىبف « نايغطلا
 (لييدا نيبج و نم هيف |ونعط نور داملاو 4 سانبع نأ نع لوقنم وهو هل ازعرفت لو هلسر

 هلوق وهو «باذعلا هب عقو ىذلا ءىثلا عون ةيناثلا ةلججا ىف رك ذ امل هنأ : جاجزلا هلاق ىذلا وهو
 ةلصاح ةبسانملا نوكن ىتج كلذك ىلو الا ةلمجا ىف لاحلا نوكي نأ بجو ( رصرص حرب ) ىلاعت
 نأ مالكلا ق- نم ناكل. هولاق ام دارلا ناكول هنأ وهو : ىضاقلا هلاق ىذلا وهو ( فاثلاو )
 « دو ةلج نم تغط ىتلا ةقرفلاب ىأ ( ةيغاطلاب ) ( ثلاثلا لوقلاو ) اباجلو اهل اوكلهأ : لاقي
 ةيغاطلاب داراا نوكي نأ زوو ؛ ةيغاطلا مهتقرف مؤدب اوكلهأ ىأ ؛اهورةعف ةتازلا رقمي اومن
 « ةيغاط هل ليقو هلعفب اوضر منال . عيمجا كلهأو ةقانلا رقع ىلع مدقأ ىذلا دحاولا لجرلا كلذ
 . ةياسنو ةهالعو ةيهادو ؛ رعشلا ةيوار نالف : لرش اك

 ةرصرص مل تروصلا ةديدشلا 5 رد رصلا( ةيتاع ردرد حيرباو كلان داع امأ و ريىلاعت هلوق

 اهيفف ةيتاعلا امأو ءاهدرب ةدششب قر< ىبف رثكو . دربا اهبف ررك ىتلا امن اكرصلا نم ةدرابلا لو
 الق عرب مو ؛ اهنم جرخ ما وظفحي ملف «ذئموي !متزخ ىلع تنع ؛ ىلكسا 0
 ب هنأز خ ىلع ه املا ىمط 2 ل ةالصلا هيلع ل لاق 2 مولعم رد 0 ءىذ م هددعل الا كذ
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 قيفز قال كَ 500-670 4 5 م١6 ةقاحلا

 ١ مب>رلا ندللا هللا مس «

 لئاسم هيف « ةقاملا ام كاردأ امو ةقاحلا ام ةقاحلا إل :
 ١ ص ةقاملا ىنعم ىف اوفلتخاو ةمايقلا ىه ( ةقاحلا) نأ ىلع اوعمجأ ( ىلوألا ةلأسملا 57

 )١ ةيثآ ىه ىنلا ءىجلا ةتباشلا عوقولا ةيجاولا ةعاسلا ةقاحلاف « نئاكسلا تباثلا وه قحلا نأ ( اهدحأ
 اذه قحأ ال كلوق نم ةقيقحلا لع فرعت ىأ روقألا اف قت ىلا اهنأ ( اهناثو) اهف ثيرال

 نوعا م نازل تارذ اا (ايتلاثو زاارلهالا ىع واط جمل] ليك هع فا هللا 0
 قدصلا ةيجاولا ةقدادلا ٠ عوقولا ةيجاو رومأ ةمايةلا لاو>أ نم امهريغو باقعلاو باوثلاو

 بجوأو قملا نع صخأ ةةحلاو ةقحلا' ىنعمب ( ةقاحلا ) نأ (14:!!نو.) قلو> اهلك قيف.دوجولاو

 ىج ىأ ىقح هذه كوقت :٠ كوالا هج رلا نك كي رف ةديولا اذهو 0 قلا ىف (ةفاملا) اذهب للعو

 ) ىلاعت هلوق ىنعم اذهو امل ةيذاكالف ةيراجلاب تّقح ىلا ةلزانأا ( ةقاحلا ) ثيللا لاق ( اهسداخو

 ) ةيذاك امتءقول سيل (٠١) ىدهو لال_-ض لك ىلع ءازجلا اهيف ق ىتلا ةعاسلا ( ةق احلا ) ( اهسدا سو

 مأ ( اهنماثو ) ممم عمي نأ موقلا ىلع قح ىذلا تقولا وه ( ةقالا) ( اهعباسو ) ةم أيقلا ىهو |

 جرخو باقعلاو باوثلا لصح مويلا كلذ ىف نإف نيفلكملا لامعأ راثآ عيمج ايف نركي نأ دلل

 مأ ( ةقاحلا ) ىف ىدنع قفدلاو : : ىرهزالا لاق ( امعساتو ) جاجزلا لوق وهو راظتنالا دح نع |

 هاةقاح كلوق نم « هبلغتو مصانع لك مداخت ىأأ زاعانلاب هللا نك قف 'ىاح لك و2 امال كاد عم

 كبر ةماك تق>ح نم ةلعافلا (ةقاحلا) ملم وبأ لاق (اهرشاعو) هيلع تجلفو هتبلغف هتبلاغ ىأ هتَمَدخ .

 ١ ةقالا ) ل-صاألاو ( ةقاحلا ام 4 0 0 ( ةقاحلا ) 4 ةيناثلا ةلأسملا (
 ىف ءىعاىأ ىلا ىف أف ١ ان ناو 55 ارجشللا 0 ظاا عض وف 0 تو انام عكف

 ىنعي ( ةقاحلا ام ) كملعأ ءىث ىأو - ( كاردأ امو ) هلوقو ( ةعراقلا ام ةعراقلا رإ هلوق هلثمو

 همهوأ الو دحأ ةيارد هغلسال ثيحب ةدشلاو معلا قانا 211 ايل ءدم و انك كلل لعإل كنإ
 قلعم (كاردأ) و ءادتنالا ىلع عفرلا عضوم ىف (امو) كلذ نم مظعأ ىوف اًذاح تردق أفكو

 ماهفتسالا يعم هنمضتل هنع .



 00 ةيآلا . نون هنإ نولوةيو : لاعت هلوق

 هم تا حم 6 مخ سهام او 7” 2

 «هم» نيملاعلل ثذالإ و ناو هنإ نولوديو

 امو ىأ < وه امو ل ةروسلا هب حتتتفا اه ىلع وهو « نونجت هنإ نولوقيو ل ىلاعت لاق مث

 3 تفايبو ؛ مهل دب ريك ذت هنإف ( نيملاعلل رك ذ الإ !) هنونج ةلالد هنأ نودعزب ىدلا.نآرقلا اذه

 نتا مكحلاو بادالا مة دي>وتلا ةلد أ 0 مهرقع 3م م ىلع م هل هدناو؛ ؛ مط ةلدآو

 نم هنأ عم «٠ نورك ذي ام هريظنو « انونجم هولتي نم ىعدي فيكف ء رصح الو هل دحال ٠| مولعلا

 ىلع هللا ص و« باملاوعجرملا هبلإو « باوصلاب ملعأ هللاو . لقعلاو لضفلا لاك ىلع روءألا ةلدأ

 .ملسو هيدك و هلأ ىلعو دما: ديس



 ةيآلا . كنوةلزإ اورفك نذلا داكي نإو : ىلاعت هلوق ٠

 ) مك ( هوجو هيف مث 4 اهةهزأو هسدن تدهز نم كنورهقهزيل ءىرقو « هما هقلادأو نسأْيلا

 نم كل نك نولزب كو ,داكي ءاضغيلا و ةوادعلا كو. 3ك رع كيلإ مثرظنو مشي دحت ع نم مهنأ

 « هلعفل لكلا وأ عرد هلا هرظنب هنا زل ئأ سدر اك أي داكيو ؛ ىنعرصي داكي رظن ىلإ رظن : ملو

 5 رعاشلا لاق

 مادقالا ءىطاوم لزب ًارظن نظ ود َّق اوهتلا اذإ نوض راقد

 : هياإ رظنلا اوددح ماوقأب.رم ال نابع نبا دشنأو

 نولقنا اراه ارز ىلا الكيس رعت قع ازلاذ لأجل ءاو رطن

 نآرق" ٍلسو هيلع هللا لص ىلا ةءارق لاح ىف مهنه دتشي ناكر ظناا اذه نأ ىلاعت هللا نيبو

 فناماةه ان,هو « نيعااب ةباصآلا ىلع هلمح نم ممم ) ىاثلا) ( ركذلا ا سال ( هلو وهو

 , ةحرفص اهنوك ريدقتب نأ ( قاثلا ) ؟ ال مأ ةقيق> ةلجا ىف احل له « نيعلاب ةباصإلا ( امهدحأ )

 الإ لقعي ال مسجلا ىف مسجلا ريثأت لاقو « كلذ ركنأ رم سانلا نم 4 لوألا ماقملا )
 . ريثأتلا لوصح عنتماف ٠ ةسامال انه»و « ةساملا ةطساوب

 2-53 وأ سيلا نع ةرابع نوك نأ امإ ناسنالا نال كإذو . ةفيعض لوألا ةمدقملا نأ ملعاو

 مل كلذك ناكاذإو , اهنايهامو اهرهاوج ىف سوفنلا فالتخا عنتمي ملل وألا ناكنإف « ندبلا

 5 ريثأتلا ى,ةيصاخب سس وةنلا ضعيبل نر نأ كعرذسا الق ٠ اكراثااو اممزاول ىف امفالتخا ًاضيأ عذتمي

 « صاخ رْثأ هل نوكي صوص هجو ىلعأمقاو ناسنإ جازم نوكي نأ ًاضيأ عنتمي مل ىناثلا ناك نإو

 ةقطان ةيعمسلا لئالدلاو ٠ ةجح نع الضف ةهيش هنالطب ىف سيلو . مئاق ىلقعلا لامتحالاف ةلمجابو
 ريقلا لجرلا لخدت نيعلا » لاقو « قح نيعلا » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىوري !ى ٠ كلذب
 . < ردقلا الد

 ناكو ؛ دسأ ىبب ىف نيءلا تناك: اولاق ىنعملا اذهب ةيآلا رسف نم سانلا نم « فاثلا ماقملاو إل
 سلاف « هناع الإ ؛ هلثم مويلاك رأ مل: هيف لوقيف « ءىث هب رب الف مايأ ثالث عوجتي مهنم لجرلا

 ( 'ىلاعت هّللأ همصوق 5 كاذ هل هللأ لاوساب َّق لوي نأ ةفصلا هذه هل تناك ند صضء هذ ند رافكلا

 اوناكام موقلاو 3 2ع 0 ك نع امنت نيعلاب ة ةبا اعد لاقو ل واخ عا اذه ُْق 1 ا نءطو

 اذه ىلع رظنلاو 2 هنوضعسو هن ودمع اوناكلب 2 هجولا اذه ىلع ماس | هيلع لوسرلا ىلإ نوراظنب 2

 1 نيعلاب ةباصإلا ىذتم ال هج ولا

 اوناك مهلعل نيدلا ثيح نم هنوضغبي اوناكنإو مهنآل « فيعض لاؤسلا اذه نأ ملعاو
 : ةيآلا هذه ةءارق نيعل اب ةباصإلا ءاود ': نسا نعو .٠ لئالدلا هداربإو 2 هتحاصف نو:ددحاسإ



 هاب ةيالا هيلع نم هلجخ هير هايتجاف : ىلاعت هلوق

 رس سس ل هنا < راسل هددق

 كنود اورفك نيذلأ 6 16 نيم لا نم هلد طك هير هايشتجاف

 سل ©  نكردق

 ركذلا اوم اك ثرا بأ

 :ةءآلا ريدقت (لوآلا) نيهجو. نم (تاؤجلا) ؟ الول تاوج نب 1م ثلاثا لاؤسا ١)

 ذالك م مرج ال ةمعنلا هذه تلصح اءلف ؛ ةيمومذملا 3 عم سلال ذيزل ةمعناا هذ_ه الول

 هذه الول ) ىاثلا ( عومجلا كلذ دهف دقف : فصولا اذه دقف ال ل فصولأ انك هةر رم ءارعلاب

 هلوق اذه ىلع لديو ٠ ًامومذم ةمايقلا ءارعب فن مث « ةمارقلا موي ىلإ توحلا نطب ىف تل ةمعنلا

 ؛ ةمايقلا ةصرع : لاقي 5 اذهو ( نوثعبي موي ىلإ هنطب ىف ثبلل « نيحبسملا نم ناكهنأ الولف )

 ةماعلا ان
 نه (باوجلا ) ؟ بنذلا العاف هنوك ىلع ( مومذم وهو ) هلوق لدي له « عبارلا لاؤسا اب

 دارملا لعل ( ىتاثلا ) لص# مل ةيمومذملا هذه نأ ىلع تلد ( الول ) ةماكنأ (لوآلا ) هجوأ ةثالث

 ةعقاولا هذه لعل ( ثلاثلا ) نيبرقملا تائيس راربآلا تانسح نإف « لضفالا كرت ةيمومذملا نم

 . بيةعتلل ءافلاو ( هير هأءتجاف ) هلوقل ةوبناا لبق تناك

 نيخ ذأ كلذ أ وز [تارولا] ؟" تالا ءانع" لون شام ( سماخلا لاؤداا ١

 : تضل وعذي نأ دازأ َنيخ لقو ؛ وزمان دلال اَوءدي نأ كان أق“ لحام هللا ل وسار لخ
 : ناتلأ م هيف © نيحلاصلا نم هلءغ هير هايتجاف ل ىلاعت هلوق

 هعفشو ىحولا هيلإ هللا در سابع نبا لاق ( امهدحأ ) ناهجو ةيآآلا ىف 4 ىلوآلا ةلأسملا )ل
 هذه دعب مث ةعقاولا هذه لبق ىحو بحاص الوسر ناك ام هلعاو موق لاق (ىناثلاو ) هوة ىف

 تاماركلا اًوركنأ نيذلاو ( هبر هابتجاف ) هلوق رم دارملا وهو ؛ السر هللا هلئمج ةعفاولا

 ام كانه هتوم مدعو توحلا نطب ىف هسايتحا نآل . لوآلا لوقلا اوراتخي نأو دب ال صاهرإلاو

 . ةلاللا كلت ىف الوسر ناك هنأ ىضتقي كلذو ةزجعم نوكي نأو دب الف ةمارك الو ًاصاهرإ نكي مل
 نم هلم ) هلوقب ىلاعت هللا قاخ دبعلا لدف نأ ىلع باكسألا جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 نأ لمتح ىئابجلا لاق  هقلخو هللا لم لصح امنإ حالصلا كلذ نأ ىلع لدت ةيآلاف ( نيحلاصلا

 ةغللا ىف لمعتسي لعجلا ذإ حلص ىت- هب فطل نوكي نأ لمتحيو : كلذب ريخأ هنأ هلعج ىتءم نوكي
 . ةقيقحلا مالكلا ىف لصالاو « زا متركذ نيذللا نيبجولا نيذه نأ (باوجلاو) ىناعملا هذه ىف

 : ناتلأسم ةيف (رك ذلا اوم امل ممراصبأب كنوةازبا او رفك نيذلا داكي نإو إل ىلاعت هلوق
 ١ اهءلع ماللاو ةليقثلا نم ةففخم نإ 4 ىلوآلا ةلأسملا .

 قاز لاقيو ىنعمب هقلزأو هقلزو « ابحتفو ءايلا مظإ ( كنوةلزيل ) ءىرق « ةيناثلا ةلأسملا )ل



 ةيآلا . نوبتكي مهف بيغلا هد'ع مأ : ىلاعت هلوق 11

 اا هع هز رت رةهدعرتت رام 2

 لد ل ليل ًالوكبر مكحل ريصأف ىو َنوبتكي مه بيغلا 2 مأ

 2 ع ا ا

 كيبل هر نم مم كاسات أ 9 (1/» ا 2 ىدان ذإ 6

 ياما هد رش اس سة ق

 «142 مومذم وهو ع ءارعلاب

 حرالا مدس :عنأ(لوآلا) ن ابجو هيفو © نوبتكإ مهف بيغلا ممدنع مأ ١ ىلاعت لاق مث

 7 اة نضه أو ءةيلع ورم أ كلذازءلاكليلعلاو رنكلا لا هيلع م امباوث هند نوبتكي مهف ظرفحملا

 هللا ىلع نوبتكي مهنأ ىتح مطوقعف ترضح اماك ةيئاغلا ءايشاألا نأ (ىنثلا)) ا اكنإلا ليبسا ىلع

 هللاود ا انولا وال قلا يلع نكس أ

 هللأ ىلص 0 3 ةياع ب امع مثرجز قد رفا ةقيرط ف.زت ىف غلاب ا1 ىلاعت هنإ مش

 1 سدو سم يو جو هيفو « كبر ع ع

 , ةلاسرلا ءادأو ىحولاو غيلبتلا كيلع بحناناذنأ : كبر مكحل ربصاف ( فاثلاو ) مهيلع كتارصن

 . ةدحلاو ىذآلا نم كلذ ببسي لصام لمحت و
 : ناتلأ م هيفو ( موظكم وهو ىدان ذإ توما بحاصك نكت الو )ل ىلاءآ لاق مث
 بحاصك نكتال ديري ( توملا بحاصك ) هلوق ىنعم ( ذإ ) ىف لماعلا ( ىلوآلا ةلأملا إل

 . ًاموظكم نكنال لبق هن اكف ًافوظكم ناك :تقولا كلذ ىف هنال كلذو هئادن لاح :توملا

 ١ مالسلا هيلع سنو توحلا بحاص 8 ةيناثلا ةلأسلا ٠ هلوقب توما نطب قف ىداث ذإ :

 ) نيملاظلا نه تنك ىلإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال ( ٠) ءاقسلا 0 ظيغ ءولع ( موظلك» وهو

 الم ىليت هش ةيضاغملاو رجضلا نهد هذه دو ام أ كذ م لود و ال ىنعملاو 0 هو اذإ

 04 هير نو ةمحر ءىرقو م ومذم وهو ءارعلاب كل هير نو ةوعل وا نأ الوز كاك لاق م

 تلا انهدو

 رم نس اعإ ) باوجلا )5 هبر ند ةمعل 0 نأ الوا لعب مم 4 لَوآلا لاؤدلا 0

 "10 نسل ا اندر 121 نادت دود دق ناو سايغ نا اريل طراد ف اريخسلا لصقل ؟لكقلا
 دياز نك لاقي 7 2 هيف لاقي 3 كا الول ىعك 3 ةيضاملا لاحلا ةباكح ىلع 5 ىأ

 : مايقلا همم ميك ناك ىءملاو 0م وقم هيف لاقي 0 8 ناللف 1 م ويم

 ره 2 ما كال نوه دارا (باوجلا) ؟ (هير نم ةمعل) هلوق نم دارالا أس (ىلثا لاؤلا)

 الإ تاعاطلاو تاخحلاصلا نم ءىد مل ال نأ ىلع لدي اذ-هو 2 ةيوتلل قيفوتلاب هيلع معلأ ىلاعت ةثأ

 8 هك ادو و 0 ودب



 هبا ةيآلا . نيتم ىديك نإ مهل لمأو :.ىلاعت هلرأ

 لل قاراو ادي ز سوو ف هرتس ص هعءورراووه ادع هو 23+ وع ا هه - همم

 2( نولقثم ات نم مهف از جا ماس 1 مأ ود نيم ىدبك نإ م 1 او

 مبك الغ ببس ةقيقحلا ىف وهو ؛ نينءؤملا ىلع مهل اليضفت هنوبسحم منال مييلع

 َليِطأَو 0 يل محل ىلع يك ا ا رج لاق مث

 ليللا ناولملاو ةرالملا ل! هللا لاطأ ىأ ٠ هل هللا ىلمأ لاق ؛ رهدلا نم ةدملا ةوالملاو ةدملا مهل

 الف توملاب ىأ ( مهل للمأو ) ل 50 اهدادت٠ال هب تروم ةعماؤلا نضرالا أروضقم لللاو ءراهنلاو

 هقصوو ديكس َة ةراوط كلا كا سا ا مل وادق هنا دح] يم 1 اهيإ راقت مش 5 هياكل

 ةدارإ ةلأسم ىف ةيآلا هذ اركسمت بادعألا نأ ملعاو:« كالهلل ببستلا ىف هناسد.] رثأ ةوقل ةناتملاب

 بناج حيجرت ىف رثأ هل نوكي نأ اهإ ءديكسلا كلذو جاردتسالاب هامس ىذلا اذه اولاةف . تانئاكلا
 امال تقل ناكل الإ وأ كو لطاب .لوآلاو  رثأ هيف هل نوكي وأ ؛ كرتلا بناخا ىلع لعفلا

 ىلادتذيب زك يطع اوف قة أ: اديك ةلوااةختنلا:اج ردي ذر كالت امانا كياته ذل

 لازيال ىلاعت ناكاذإ «نآل ٠ ديكلا كلذو جاردتسالا كلذ هيا] قاسنب ىذلا لعفلا كلذل ًأديرم

 قاسني نأو دبال بناجلا اذه ديك أت نأ لعاو . رخآلا بناجلا كلذ رتفيو ٠ باجلا اذه دكؤي

 هه زاجاولا: ا كيلا .كلذءالؤديل كين ناك نأو دم الافر .(داوج ولا + ةلوخةاوةهلعقا ىلإ ةرخآلا
 اذهو.« نوالعي ال ثيِح نم توملا ىلإ مهجردتسذسدارملالاقف : هنغ ىعكللا باجأ ؛بولطلاوهو
 تقولا كلذ ىلإ نينهآ اوراصل هيف نوتوع ىذلا تقولا اوذرع الزخم ةيكملا هيضتقت ىذلا وه

 ىلإ (ميجردتعذش) لاق .ةنع قابلا اخو ئداجللا ءارغإ كلذ فاحص هلل لق اوهدفأللو
 ىديك نإ ) مهلع ةجحلل أديك وت ايدلا' ىف ( مذ ىلمأو ) ءة و :م باذعلا
 وه اذبف ( ةنيب نع ىح نم ىو ةنيب نع كل » نم كلهل ).هدبنع راذعالا عيذأ و هلهمأو ( نيتم

 ةيآلا هذه لبق لاق ىلاعت هنأ انرك ذ ام دارملا نأ ىلع لدي ىذلاو : لاق مث . نيتملا ديكسلا نم دارملا

 بجوف « ةرخآلا باةعب عقو اعإ مي انه نأ :كنثب الورع تي دحلا اذ. تدك, نمو, قوذدف )

 ا طاقلا ةيزنؤلا از ةزتخالا ياذع وق زهيقع نيو وكر كليا ديكساا و ديانا تمد لان راك نإ

 ىلإ ًايدأتم ناكاذإ لارعإلا اذه نأ رهو هانرك ذ ىذلا فرحلا اولاق انبادحأ نأ لعاو « توملا دنع
 « نارغطلا كلذب ًايضار نوكينأو .دبال نايغطلا ىلإ هيدأتب ملاعلا لاهمإلاب.ىضارلا ناكنايغطلا

 ..فارعالا ةروس ىف رسفم ( نيتم ىديك نإ  هلوق ىلإ - مبجردتسنس ) مهطرق نأ ملعاو

 ةرسفم اهدعب ام عم ةيآلا هذهو 4« نولةثم مرغم نء مهف ًارجأ مهأست مأ ) ىلاعت لاق مث

 ةمارغلا مرغملاو ( ءاكرش محل مأ ) هلوق نم مدقت ام ىلإ مالكلا داعأ هنإ لوقأو ء روطلا ةروس ىف

 كلذ مهطبثيف ىلا ومأ ىف تامارغلا ل مهيلع لةئيف ًارجأ ميلعتلاو ةيادملا ىلع مهنم بلطي ملىأ
 ناك دإ ع

 6م -رخ لعد



 ةضد 2 هزة هذ 2 هل هو هم - ضل" و ا جات

 دقو 0 مهقهرت مثر اصا 20 <49 6 طتسد 8 ا ىلإ نوعدبو

 سودع سا 2 د كم6 طع م 00 7 - ا

 ثيدحلا اذه ثتدكب مو ا «(1خو نول مود ا موو 00

 ترام عة رو ااا ه2 مه هرب ارعاسإ ةااراق نإ ع

 64:2 َْن ودلع ال ثيح نم مج اانا

 0057 009 فلا كى ةي رمل 1 تيت يرق وزر راح اع راوناس نع بردا فششك.

 اللا 2 كلما از فضألم ىلا | لا فقل ل ةمو ؛ فقكلا ف اد اذإ

 اوناكدقو . ةلذ مةهرت ممراصبأ ةعشاخ « نوءيطتسي الف دوجسلا ىلإ نوعديو ل ىلاعت هلوق

 . ( نوملاس مثو دوجدلا ىلإ نوعدي

 0 ا 2 1 تا دا درسا لن مهنأ انيب انأ معا

 لوو ,دوجسلا ىلع ةر دق م -عقلشلا د , كسا لإ مثوعدبإأم لاح ىلاعث هنإ 8 ١ اءندلا قدوجسلا

 داوجسلا كإ أ وعد 'نيَخ ("ة.ف |وطرف ام ىلع مف ممرسح دادزت ىت> ةعاطتسالا نيبو مينو

 ىلع كلذ لد ةرخآلاب ةعاطتسالا مدع صصخ امل ىتاجلا لاق . لصافملاو فارطالا اوماس ممو

 نإو « نامإلا ىلع هل ةردق ال رغاكلا لاق نم لوو سا لطيف ؛ نوعيطتسي اوناك ايندلا ىف أ

 نمو, ال هنأب هللا لع نأ هنع ( باّوجلاو ) ناعإلا دوجو لاح الإ لصحت ال نامإلا ىلع ةردقلا

 . قارجلال وق لع ةاصاخ ريغأضزأ ايندلا قةعاظتسالاف ٠ لاك نيمفاتتملا نيب عمجاوناءإلا دوجول فانم
 لذ مبقحاي ىنعي ( ةلذ مهةهرت ... نوعيطتساال ) هلوقنم لاح' رف ( مراصبأ ةعشاخإ) هلوقامأ

 نوكي هنإف « هالوم هنع ضرعأ ىذلا دبءلا ىل.ثم مالوم ةمدخ ىلع نيبظاوم اوناكام مهنأ ببسإ

 نوعدب اوناكنيح 1 0 مثو دوجاساا لإ نوعدت وناكدقو / هلوةاو ("سانلا ني مف اليلذ

 نع دق نا دغؤااذه قو. ةالدطلا 12 نارداق قياس اوناكو"ةماقإلاو 'ناذاللاب تاولضلا ىلإ

 . ةعاججا ىف ةالصلا ة.اقإ ىلإ نذؤالا بحي ملو ةعاجلا

 : 6 نردلءي ال ثيح نم مهجاردتسن- ثيدحلا اذهب بذلك نمو قرذف ل ىلاعت هلوق

 ف , ؛«داعاع مهفو* فيوختلا ىف داز ةءايقلا موي ةمظعب رافكسلا فوخ امل ىلاعت هنأ ملعا

 أماقتنا كلبس> دمعاي : لوقي هناك. كيفك أ ىفإف ىلإ هلك درب «هايإو فرذ لاقف ؛ رهقلا نم هتردق

 لاق مث , كلذ ىلع رداق هن لعفي نأ بح اب ماع ىنإف ؛ هنيب ىتيب لختو ٠ ىلإ هرمأ لككتت نأ هنم

 هلوةو . هيف هطروب ى> « ةجردف ةجرد هيلإ هلزنتسا اذإ اذك ىلإ هجردتسا لاقي ( مهجردتعفم )

 ممانيسنأو ةمعن مهل انددج أةذ اوبنذأ املك ىأ (م,هجردتسنس) قور وبأ لاق ( نوملعبال ثيم- نمز

 ماعنإلا وهو « جاردتسا هنأ نورعشي ال ىذلا ءانتغالا ف لصح امنإ جاردتسإلاف « رافختسالا



 4و قاس نع فشكي موي : ىلاعت هلوق

 , ق'اقدلا هذه نيأف ؛ هيلع لوعو هب لاق [الإ] نيملك- لا نم دحأ لك ل زي مل ىذلا وه اذبف ؛هرهاظ

 امو« هردق فرع أرمأ هللا محرف « ناببلا لع ةطساوب اهياع عالطالاو اهتةرعمب وه دبتسا ىنلا
 لصأ نع ىأ « قاس نع فشكي موي :ريرضلا ديعس ىلأ لوق وهو ( ىناثلا لوقلا ) هروط زواجت

 ةمايقلا موي رهظي ىأ « ناسنإلا قاسو « رجشلا قاّسك هماوق هب ىذلا هلصأ ءىثلاقاسو « ىمآلا

 « شرعلا قاس نع وأ ؛ مثوج قاس نع فشكي موي ( ثلاثلا لوقلا ) الوصأو ءايشآلا قئاقح
 ءىث ىأ قاس قاسلا كلذ نأ امأف ٠ قاس ىلع الإ لدي ال ظفللاو « ميظع بيهه كلم قاس نع 0

 هنع هللا ىلاعت « هللا قاس هنأ « ةيسشملا رايتخا وهو( عبارلا لوةلاو ) هيلع لديام ظفللا ف سيلف وه

 رب نيح ةمايقلا موي قاخلل لثمتي ىلاعت هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع دوعسم نبا نع ىور

 نوفرعت له «لوقي مث ثالث وأ نيترم مهدهشيف هللا دبعن نولوةيف ؟ نودبعت نم لوقيف « نودلملا
 رخ الإ نموه الف « قاس نع فشكي كلذ دنعف « هانفرعهسفن انفرع اذإ هناحبس نولوةيف ء كبر

 لطاب لوقلا اذه نأ ملعاو « ديفافسلا اهيف ام أك دحاولا قيطلاك مهرورظ نوةفانملا قو « ًأدجاس
 ثدحي هانم لكو « هانتم م-ج لك نآل 2, ثدحي مسج لكذأ ىلع تاد لئالدلا نأ ) مد ) هوجول

 مسج لكن آل و « ثدح وهف كلذك ناكام لكو ٠ نوكسلاو ةكرملا نع كفنيال هنإف مسج لكذاآلو
 اينال نيف رج ن] ىاسلا وج نهاناكل كلو داما ناك هنأ ( اهناثو ) ثدحم كم كرم يي

 ةلالدلا ريكنتلا ةدئافف « ةدشلا ىلع هانل ول امأ ء نمحرلا قاس ىهو ءدنع ةدوهعم ةصوصخم قاس
 نأ( اهتلاثو) ايفصو نكم الة دش ىل . ةدش ىاو: ةدغ نع فمك. ةورازبق تاك ميطعتلا ىلع

 هلوق نأ ( ىناثلا لوقلا ) هجولا فشكب لصح امنإو ؛ قاسلا نع فشكلاب لصحال .فيرغتلا

 هنألاق ملى لوق اذهو ءايندلا ىف وه لب « ةمايقلا موي هنم دارا سيل ( قاس نع فشكي موي )

 مويو ( دوجسلا ك] نوعديو ) مويلا اذه فصو ىف لاق ىلاعت هنآل ةمايقلا موي ىلع هلمح نكميال

 نوريموي )ىلاعت هلوقكهايند ىف لجرلا ماي أرخآ امإءهنم دارملا ليءفيلكت الو ديعت هيف سيلةءايقلا

 عيطتسيال وهو . امتاقوأ ترضح اذإ تاولصلا ىلإ نوعدي سانلا ىري هنأ مث ( ىرشبال ةكئالملا

 كلذ لبق اوناكدقو زجعلاو ضرالاو مرهلا لاح امإو « اهنامإًاسفن عفنيال ىذلا تقولا هنآل ةالصلا

 دنع اونياعام لوه نم مهب ةلزانلا ةدشلانه امإ « نآلا مهب ام نوماس مو دوجسلا ىلإ نوعدي موبلا
 عازنال هنأ ملعاو ( موقلحلا تغلب اذإ الولف ) هلوق ةيآلا هذه ريظنو , مرحلاو زجعلا نم وأ توملا

 نأ ببسب ةمايقلا ىلع هلمح نكميال هنإ هلرق امأف ؛ ملم وبأ هلاق ام ىلع ظفللا لمح نكسمي هنأ ف
 ليبس ىلع نوكي ال كلذ نأ هبا . ةمايقلا موي ةلئاز فيلاكتلاو ؛ انهه لصاح دوجسلاب مالا

 . زئاج ريغ كلذ نإ متلق ملف ء ليجختلاو عيرقتلا ليبس ىلع لب ؛ ف.اكتلا

 ىلع قوف نم ةطوقنملا ءاتلاب ( فشكتو ) نونلاب ( فشكتن موي ) ءىرق ( ةثلاثاا ةلأسملا )

 لوقت اك ةعاسلا وأ لاخلا دتشي موي ىأ ؛ لاحلل وأ ةعاسال لعفلاو ًاعيمج لوعفملاو لعافلل ءانبلا
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 هبأ ( اهناثو ) مهل عفشتو مهعفنتل « ةمايقلا موي اهب اوتأيلف كلا
 فذ تيكو تيك ناك« قاس نع فشكي موي ريدقتلاز وكي نأ ( !هئلاثو ) رك ذارامغإب بوصنم

 . هتمظعل فصوي الام نئاوكسلا نم مث * نأو « غيلبلا ليوؤنل

 ؟ ايندلا ىف وأ ةمايقلا موي وهأ . قاس نع هيف فشكي ىذلا مويلا اذه 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 : محو قاسلا دع ةءايقلا موي هنأ «٠ روهملا هيلع ىذلا وهو (لوآلا ): نالوق هيف
 نم ءىث مكيلع ىنخ اذإ : لاقف  ةيآلا هذه نع سابع نبا لس هنأ ىورو . ةدشلا هنا( كورلا

 رعاشلا لوق متعمس امأ ؛ برعلا ناويد هنإف « رعشلا ىف هوغتباف نآرقلا

 د ىلع ان برخلا تماقو قابعالا ذخر كرو ان نس

 لهأ دشنأو « ةمارقلا ىف ةعاس دشأ وه: لاق هنع دها# ئورو ؛ةدشو برك وهو : لاق مث
 : [امنم] ةريثك ًاتايبأ ةغللا

 اسير عيبا. اسهتانف نب اهات, نعاب كل :تزرمشبا,نإف
 حارصلا رشلا #حدمم ابو اهتاس نع 5 تقلا اهنمو

 ارهثبرحلا اهقاسزع تزمثاذإ ..:نزامل [نمفزرطلا ماس, برالأ , ::ريرجلاقو

 اهقارع نع محللا شا ءا رج , | اعهقالا نو كتالشانقاةتمتا ف را لا

 اودؤ 5 تردكا) كدج وزب ريا زو دك شفر القار عي تا د يدق: لح لاقو

  هناقأن كرذشت 0 ميظعر أ ىف عقو اذإ لجرلانأ اذه لضيق نال لاق م“

 كاقت لق ةغللا لهأ نم فارعا اذه نأ ملعاو ,هقاسنع كقعك ةدقلا | عضوم ف لاقي مرج الف

 هل-> رذعت دعب الإ زالا ىلإ مالكلا فرص زوج ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو « دا ةدعلا فاقاللا

 بحي ذقيط « اهسج نوكي نأ ليحتسي « ىلاعت هنأ ىلع ةعطاقلا راما نقدا : ةقيقحلا ىلع

 كاد ردت كرر هم از رياتلا لانط اة وأ ندا كعلا )ابدل نست أ ملعأو , ناجل ىلإ ظفللا فرص

 نطالاءطعبا هزي («ىانس ةطابغعكو» + ىو هلاوق قفل لالا ةدلش قا لطب والا اوغ اينيفكلا

 . لغ الومث دي الو ؛ ةلواغم هدي حيحشلا عطقأل 0 مث فشك الو : مئافتيو

 (لوقأو) رارسالا هذه ىلع انفقو امل هالول لوقيو نايبلا لع م ظعي ذخأ مث ؛ لخبلا ىف لثم وه اعإو

 عانتما دعب الإ كلذ زوي ال هنإ لوقيوأ « لياد ريغب هرهاظ نع ظفالا فرص هنأ ىعدي نأ !٠إ
 اليوزر اظاورأةحستفتا كلذ انزوج نإ ا الو , نيماسملا عامجإب لطاب لوآلاو « ةقيقحلا ىلع هلمح

 الو رامنأال كانه سيل (راهنآلا اهتح نء ىرجت تانج) هلوقفنولوةب مهنإفداعملا ىمأ ىف ةفسالفلا

 كالم رسل (٠ عا وبلا كراا) !ةتاءارد لق نول وقيآو «ةداعشلاو !ةذللا لك وه .اععزأزا ناثأ

 داسفو عّتارشاا عفر ىلإ ىضفي كلذ نأ مولعمو ٠ مظعتلل له وه امنإو . عوك رالو درت ال
 ىلع هلمح زوحيال هنأ ىلع , ةلالدلا مايق دعب الإ ليوأتلا اذه ىلإ راصبال هنأب . لاق نإ امأو ٠ نيدلا
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 اك وعد ككل نإ نسل ل علا الع ْناَممَأ مكل م

 اناا مهئاكرشب اونأملف ةامرش 7 معد د كلذ م 1

 7 3 0 كيا 8

 00 ذخأ اذإ هلختناو هلختت هوحنو هريخّدخأ ىأ؛ هراتخا د ءئشلاريخاو : كرسك ماللا تَءاَج

 ناتلأسم هيفو ( نودكحت اا مك ١ نإ ةمام هلا موي ىلإ ةغلاب انلع ناعأ ل مأ) لاغت لاق مث

 ىنعي هب ءاقولا ىلع هل تقلخو هنم هتاض اذإ اذكب نيع ىلع نالفل لاقي .ةيييوشلب

 ) ا ايقلاموي ىلإ) هلوق قف لإ لق ناف . لك اق ةرهانت < ةلخاتف نع اع 5 انجدتأو - مط مأ

 اهلاكو اهتوق ىف نامآلا هذه ىأ (ةغلاب ) ةلوقب ةقلعتم اهنأ (لوآلا ) ناهجو هيف انلق ؟ قلعتي مح

 نوكيو . ةمايقلا موي ىلإ ةتباث ناميأ . ريدقتلا نوكي نأ ( ىناثلاو ) ةمايقلا موي ىلإ غلبت تح

 هلوق امأو « غلاب وهف ةدوجلاو ةحصاا ىف هانت» ءىث لكو « ةغلاب ةديج لوقت كةدك ؤ» ةغلاب ىنعم

 5 ! انمسقأ مأ ( انيلع ناعأ ركل مأ ) ىنعم نآل م لا باوج وهف ( نودكحت رع نإ

 !فراظلا: ىف ريمضلا نم لاخلا لع بصن وهو. بصتلاب ب نسحلا أرق 6 ةيناثلا ةلأسملا 2

 مكحلا كلذب ممأ ىنعملاو . ميعذ كلذب مهيأ مهلس ماللاو ةالصلا هيلع لوسرال لاق مث

 . مثرومأ حالصإب مووَلا معز موي 5 , هتدك ىلع لالدةسالاب و هب . ماق نأ معز

 ( لوآلا ) ناهجو هريسفت فو «( 0 اوناكنإ مهئاكرشب اوتأيلف ءاكرش مهل مأ )) لاق مث

 لم ةرخآلا ىف مهنولعحي ءاكرشاا كئلوأ نأ نودةتءيف هللا ءاكرش | حمو يأ مل مأ لل

 هلل ءاكرش اهولعج مهل مهلإ ءاكرشاا فاضأ امنإو ٠ باقعلا نم صالخلاو باوثلا ىف نينمؤملا

 مهل مأ ىنعملا ىف ( ىناثلا هجولا ) ٠ ( ءىش نم مكلذ نه لعفي نم مكئاكرش نم له) هلوقك اذهو

 نيقداص اوناكنإ مهم ارتأيلف ؛ نيهرجماو نيململانيب ةيوستلا وهو بهذملا اذه ىفمهنوكراشي سان

 ىلا لياد الو , بهذملا اذه تابثإ ىف ىلقع لولد مهل سيا يهنأ نايب دارملاو « مهاوعد ىف

 هنأ لع لدي كلذو ٠ لوقلا اذه ىلع ءالقعلا نم مهةفاوي نم مهلا سيلف ؛ هنوسردي فاتك راوعأل

 . هوجولا لك نم لطاب
 . ةءايقلا موي ةمظع كلذ دمب حرش مهتلاقم دسفأو ٠ مظوق لطبأ ال ىلاعت هنأ لعاو

 : لئاسم هيفو © قاس نع فشكي موي ال لاقف

 : هلوقب «بوصنم هنأ ( اهدحأ ) : هجوأ ةثالث هيف ؟ اذا بوصنم موي 4 ىلوآلا ةلأسملا ل
 : "لاو [لانعت عت كن ودفكش موي مويلا كلذ نأ كلذو ( مماكرشب اوتأيلف ) : هلوق ىف ( اوتألف )
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 ه 2 مهم هرت ندع رئثس هع

 مكلما 5 01 فيك مم و «+ءود نير 8 اك نيملسملا لعجنفا

 - ةقإح سى يس هش - مور -

 «عمو 3 0 هيف ما نإ «؟ا/و 3 هيف بان 6

 لفك مكل ام « نيهرجلاك نيملسملا لعجنفأ ١ هلوقب مالكلا اذنه نع باجأ ىلاعت هللا نإ مث

 . لئاسم ةيآلا ىفو « ةزئاج ريغ ىصاعلاو عيطملا نيب ةيوستلا نأ مالكلا ىنعمو ( نودكحت

 مرجمو ملسم هنأ هنأب ناسنإلا فصو نأ ىلع حضاو ليلد هيف : ىض الا لاقإ مب ىلو الاب ةلأمملا

 اح نان ايام منإ.( تاوجلا 006 نروكش ل ةزإ يقرو اه رع ناك اهليو جمالا ودفن
 ىف نالثامتي امهنإف « رومألا عيمج ىف ةلئاملا راكنإ دارملا سيل هنأ كش الو ٠ مرجالل الثم لسملا

 ركن[ تارملا زي هركتلا ومالا نم اهيريغور نب ةناورملاو ثيودلل او ةكسللاو ةيوهوجلا

 مالم رثأ نروكإ نأ راكنإ دارملا وأ ء نيمالا نيذهراث اى وأ «مرجلاو مالسإلا ىف امهماوتسا

 صخشلا نأ ىلع لدي نيأ نف . هيف عازن ال ملسم اذهو « هللا دنع مرجلا مرج 1 مسا

 5 رعو | هنو هيف عمت نأ - دد>اولا

 هنال « ةنجلا ىف ةتبلا فتوكي ال مرجملا نأ ىلع ةيآلا تلد : ىتابجلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 هكا ث] ىلع ردت كاضلل يقلإ قاالتمح ىبلاو «وامهدب قب ين" كو صختو ؟ب ١ كاعت

 تناكو « لما نم أرمع لوطأ مرجملا ناكاذإ ملا باو نم ديزأ مرجلا باو: نوكي هلعل لب

 ءىث ىف ةيوستلا لوصح نم عنمال ةيألا نأ انيب نال فيعض اذه ( باوجلا ) ةطب# ريغ هتاعاط

 ملسملا باوث نوكي لب هيف ناي وتسي امبلعلو « باوثلا ةجرد ىف ةيوسقلا لوص> نم عنمت لب الصأ
 نيهرجلا نم دارا نوكب نأ زوج ال ل لوقت انأ لع 2 نمع نك باو ند رثث | ضع ف يذلا

 ىلع ماللاو فلآلاب ىل.ىلا عمبا لمح نآلل كلذو ةعقاولا هذه مهنع هللا كح نيذلا رافكلا م

 ” قرعلاو ةعللا ى ارووشم قباسلا دوهشملا

 لدف «باوثلا ىف نيهرجملاو نيدلسملا نيب ةيوستلا ركنتسا ىلاعت هللا نأ « ةئلاثلا ةلأسملا ١
 نيءيطملاو ةنجلا ىف رافكلا لخدي نأ زوي هنأ ةنسلا لهأ نع كح ام القع حبقي هنأ ىلع اذ
 ًادحأ نأ ببسب كلذ نأ ال ؛ ناس>إلاو لضفلا مك كلذ ركسنتسا ىلاعت هنأ (باوجلاو) رانلا ىف
 ٠ ائيش هيلع ق>تس

 داعبتسالا اذه ررق ( نيمرجلاك نيململا لعجنأ ) داعبتسالا ليبس ىلع لاق امل ىلاعت هنأ ملعاو

 جوعملا محلا اذه ( نويكحت فيك مل ام ) تافتلالا ةَقي رط ىلع لاق نأ

 ركل مأ )ىلاعت هلوقك وهو ( نوري امل هيف كل نإ , نوسردت هيف باتك كل مأ ) لاق مث

 ايلف ء سردم هنآل نأ حتفب نوريختت ام كل نأ نوسردت لصالاو ( مات 7 آوتأف « نيم ناطلم



 6 ةيآلا . نيغاط انيك انإ انليواي اولاق : ىلاعت هلوت

 ا نها ربك الوم نأ ةيواويلع م1 نا فلا ارا 0
 ه- 2

 م و

 ان رك مرد اكل ةفااقحلا كلذك 5-5 َنوبغاَر أ 3 بدك

 0 سد يرو تي 2727

 6«ع.:د» ريعنلا هياكل 55 دنع نيقتملل نإ («0» نودلعي

 -52- -أ 0 ها 2 © لح

 م,«رج اومظعتسا مهنأ دارهلاو م نيغاط انك انإ انليو ايا ولاق> ليولاب مهسفنأ ىلع اودأن مث

 ديدشتلاو فيفختلاب انلدبي ءىرق 4 اهنم ًاريخ انلدبي نأ انبر ىسع ال كلذ دنع اولاق مث

 لاق نم مهنف « انهه ءالعلا فاتخاو ؛ هوفعل نوجار ريدخلا هنم نوبلاط 4« نوبغار انبر ىلإ انإ ١

 هولاق امنإ مهنأ لمتحي مالكلا اذه نآل اولاق « كلذ ىف مهضعب فقوتو  مهنم ةيوت ناككلذ نإ
 . ايندلا ىف مهنم ةغر

 ىف مالكلا مت انههو . رانلاب اهقارحإ نم انرك ذ اكىنعي © باذعلا كلذك > ىلاعت لاق مث

 .' هنا ٌناكأ#ةّق

 لام اذ ناكنأ ) لاق ىلاعت هنأ ( امهدحأ ) نارمأ ةصقلا هذه ركذ نم دوصقملا نأ ملعاو
 هللاب رفك نينبلاو لاملا هاطغأ نأ لجل : ىندملاو (نيلوآلا ريطأ اسأ لاق انتا انآ هيلع لتت اذإ « نينبو
 باكأ نأ ليلدي هيلع هللا رمد رفكلا ىلإ هفرص اذإف ٠ ءالتبالل كلذ هاطعأ | امن] ىلاعت هللا لب : الك
 نم ق> ىف لاحلا نوكي فيكف مهتنج ىلع هللا صمد ةيصعملا نم ريسيلا ردقلا اذهم اونأ الل ةنجلا

 ةنجلاب اوعفتنل اوجرخ ةنجلا بادكأ نأ (قاثلاو ) ةيصعملاو رفكلا لع رصأو لوسرلا طاع
 نإ يلع اوفلح ردي لإ اور امل 2م لهل ازكف ةضقلا مولع هللا باقف اهنع ءارقفلا اوعنميو

 اولتةف مهنظ هللا فاخأف , روذلا اوبرشو ةيعكللاب اوفاط ةكه ىلإ اوعجر اذإو : هبا وأدم اولتةي

 .ةنحلا هذه له اكو رو

 6 نودلعي اوناكول ربك أ ةرخآلا باذعلو ل لاق ايندلا باذعب رافكلا فوخ امل هنإ مث
 . نيسفتلاب لإ هب ةجاح "لو وهاظ وهو

 . ( ميعنلا تانج مهمر دنع نيقتملا نإ ل لاقف . ءادعسلا لاوحأ كلذ دعب رك ذ ىلاعت هنإ مث

 . صلاخلا معنتلا الإ هيف مهل سيل تانج ىأ ( ميعنلا تانج ) ةرخآلا ىف ئأ(ةبءاثدغ)

 ةك.م رافك لاق ةيآلا هذه تلزن امل : لتاق» لاق ءايندلا تانج بوش ا" هصخني ام هموشي ال

 لصحي مل نإف ؛ةرخآلا ىف مكيلع اناضفي نأو دب الف ءايندلا ىف مكيلع انلضف ىلاعت هللا نإ : نيملسملا

 . ةاواسملا نم لقأ الف ؛« ليضفتلا



 ل ماما 2-4 0 راما رو سهاد هرتس ةرثق هد ه را هع --

 نإ و ناحس اولاق ١<« نوحي ال ول مكل لقا ما مهطسوا لاق

 1 - 00 هم رد هنا هم --ةعد ه- 2 7

 «+.» نومو التي ضعب ىلع مهضعب لبقاف ود نيملاظ انك

 انيكك تنحي اري «اززقفلا عنم ىلع نيمزاع اك ثيحأ( نولاض) اذإ ) اولاق ةقرت< منج ايان مخ

 . نيمورحلا نم انرصف انيلع بلقنا سمالا لب « ام عافتنالا ىلع نيرداق انن وك دقتعن

 . أطسو ةمأ هلوق ريسفت ىف ههجو انيبو مهلضفأو مهدعأ ىنعي ( مهطسوأ لاق ال ىلاعت هلرق

 نورثك آلا لاق (لوآلا ) هوجو هيفو نوح. اله ىنعي 4« نودبست الول كل لقأ لأ ١

 زاجاعإو «نوننتسي ال مث مماع امإ ىلاعت هللا نآل , هللا ءاش نإ نولوةتف نونثتست اله هانعم

 ءىوث لخد ولف « هوس 02 هللأ هيزاك قع ةرايع حيبستلا نال حيبستلاب هللز 1 نإ لوق ةيوسلا

 م نإ كلو 8 هّللأ ةردق ىلإ ص#أ ةدوع تجاوب كاذ ناكل 2 للاةدارإ فاالخ ىلع دوجولا َْق

 ا كلذ كاكا مقتل لد يوأ كفا

 مهطسوأ ناكو ءانثتسالا نوكرتيو نوفلحي اوناك موقلا نأ ىلع لدي نآرقلا ظفل نأ لعاو

 عوفو دعب لاق هنأ ظسواللا كلذ نَء 3 اذهلف 0 هللأ تاَذع نمد مهفوخيو ءاماقجلا كا نع ماهي

 اورثغاو ةاكزلا عنم ىلع اوهزد نيح موقلا نأ ( ىناثلا ١) ( نوحبست الول كل لقأ ملأ ) ةءقاولا

 باذعلا اوأر ابلف «باذعلا لوزن لبق ةيصعملا هذه نع اوبوت م طسوألا لاق ؛ ممتوقو مهلا

 1 ةيوتلاب لاخلا ُّق موقلا لغتشا مرج اللف ) نود. سأ حر ( لاقو لوألا مالكلا كلذ مثر 5

 نكل هب ملكدتلا ىلإ مثوعدي ناك امب اوماكتف 4 نيملاظ انك انإ انبر ناحبس اولاقو )ل

 ةالصلا ف نواءاكت اوناك مه اك ةالصلاوه حيبستلا اذه ندا لاق ) كلاثلا ( ةرصبلا بارخ دعل

 ىلعو هللأ 0 ذىلع اويظاوب نأ اللا مف ةيعاد تن كل مك ءاش> فلا نع مه ةيهان تناكل الإو

 مهنع ىكح حيستلابو ةبوتلاب مثلمأ هنأ طسوآلا كلذ نع كح امل ىلاعت هنإ مث ء هللا ءاش نإ لوق

 ءىث كلم ف ىرحي نأ نع ( انبر ناح.س ) لالا ىف اولاقو حيبستلاب اولغتشا مهنأ ( اهوأ ) ءايشأ
 اولاقو 0 مهاعفأ ءاودسل اوفرتعا سيدقتلاو هيزذتلاب ىلاعت هللأ اوذصو املو 6 هنءيشهو هتدارإب الإ

 .( نيملاظ انك انإ

 المل اذه لوقي ب مل مولي 2 « نوموالتي ضعإ ىلع موضع ليقأف 0 ) اهيناثو)

 نأ ةيرعلا فلاقلا لور كدملاب انف رخ كنأ اذ كل اذ6ل 53 لرلا اذ+غ لعن



 م4 تايآلا . نوتفاختي مثو اوقلطناف : ىلاعُت هلوق

 أ لسع 6-22 هرم د

 »١4« نيكسم 3 ع مويلا ١ 11 0 نوتفاخت مواو

 رود هم 21 كر 9 ا تاسعا 6 تا 2

 ن لب ىدو نول اص نإ اولاق اع ل «؟ه» ني رداق دارا غ |

 -أ درب موس

 «؟0» لومور<

 هيلع ًاودغ ناكهوعطقيو هومرصيا هيلإ ودغلا ناكامل انا3 ؟ ىلع ىنعم أمو ؛ كك. رح ىلإ اودغا لقي

 ةنفجلاب مهيلغ ىدغي : مهرقك «لابقإلا ىندم ودغلا نمضت نأ زو<و «ودعلا مهياع ادغ لوقت اك

 . نيرك اب مكثر> ىلع اولقأف ىأءحاربو

 اهتثالث دفخو تفخو ىنخو « مهنيب اف نورتي ىأ 4« نوتفاختي ممو اوقاطناف )ف ىلاعت هلرق

 ضعب ىلإ مهضعب ريمي ةفد.ب اهيلإ اودغ : سابع نبا لاق ؛ شافخلل دودفالا هنهو منك ىنع 3

 نزيك املاو نا نمفلار نكح معي الثا مالكلا

 داوعسمر نإ |نةزو ع ةرضقم (نأز 6 نيكسم يلع: مربلا اماخدي ال نأ ١ ىلاعت لاق مث

 مهل ىن لوخدلا نع نيكسملا ىهلاو ( اما دمدال ), نولوقي نوتناجت.ىأ ل رقلا/نامضاب اه د رلعر

 ايم كن ىادل كلوقك ع كوع دلل نقاء: 2 هكا ميت كى نك

 ةنساا تدراح لاقي مكمل دولا (لوآلاب لارفأ هيفو 4 نيرداق درح ىلع اودغو 0 لاق مث

 ::تضغلا حرش ريمي قالا ل دف عوامل كعتم اذإ ةقاذلا تدراحو  .ابوديزو تيتميوزوراهرطت كف اذإ

 لخدسنأ عناملاك هناآلل درهلاب بضغلا ىمس امإو . رثك أ كيرحتلاو در+لاو درحلا ناتغل امهو
 نيك اسااعنم ىلع نيرداق مهظ ىفو مبسقأ تنعللا رناكو | ودغ ني رعللا و يرحب لايق هياكل

 ٠ رعاشلا لاق كدرح عيدرخ لاذ - و دصقلا درحلا ليق ( فاثلا )

 هلقللا هيلا رخو درك و ل هللا ضأن ءاسا ليس لف

 مسفنأ دنع نيزداق طاشنو ةعرسب مهتنج ىلإ نيدصاق اودغو ىندي ؛ عار ىأ دار> أطقو

 نق تنقيب درح ليق (|ت كارو ) نك ان ملا نع اهتعفتم عمم و ءارمإ رد ىلع ردقن ن نولو#ي

 نم مهدارم مع م نأ نارا 3 2 مهن دنع امءارص ىلع نيرداق هنا كلت ىلع اودغ ىأ

 . نامرحلاو مارصلا

 امل مهنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف ( نوهور< نحن لب ؛نولاضا انإ اولاق اهوأر املف ل ىلاعت هلوق
 اهنأ اوفرعو اول.أت اهل مث ( نولاضل ابإ ) اولاقف « قيرطلا اولض دق مهنأ اونظ ةقرتح مهتنج اوأر

 لمتحي ( اهناثو ) ءارقفلا عنمو لخبلا ىلع انمزع مؤشب اهريخ انمرح( نومور نم لب )اولاق ىه

 «م.- راو



 ةيالا٠. كبر ند ٌكفءاظ املع فاطف : ىلاعك هلوق 1/1

 يّيتاده س ها سم ع م 2 6 رع ا د د 6 ا ل ااا ل ا

 6ع عدي يل 4ك هال نوما مثو كابا نم ئاطا ارماع فاظف

 ذأ 3 15 60 دى 6 كَ د

 22د نيمراص ص متنك نإ مك- 5 7-1 ىلع | راع نأ »١”( نياكي أودانتف

 رت

 ول رع لالا امل لمبل انن6 ناالق كفاح لاقي ١ 5 1 اذ_ه هللا
 فلاخلا نأ َكِلَذَو (3رلاو ةفكلا وهو ىدلا نم ةلك اذه لضأو ةدحاو اكو: ءانثتسا الو ةنوندم

 هلوق ىف اوفلتخاو « نيعلا كلذ داقعنا در دف « هريغ هللا ءاشي نأ الإ اذدك ناعفأل هللاو لاق اذإ

 نونكمتب مهأب نيقثاولاكا واك مهنآل ىلاعت هللا ةئيشع اونئتسي مل امن] مهنأ نورثك آلاف (نونثتسيالو)

 نم نياك اسملل نؤونث--! الو كلذ لكن وهرصي م,نأ دارملا لب «نورخآ لاقو ؛ ةلا# ال كلذ نم

 ١ نك اظل" وبأ هعفدي ناك ىذلا ردقلا كلذ ةلمج

 نم فئاط 6 مير صلاك ت>بصأ» نوما مهو كبر نم فئئالد الع فاطق ١ ىلاعت لاق مث

 ىاكلا اق  هنلاقاانغ نم قراط"اهقاؤط ألما لإ نوكر,ال تفئاظلاو كتر نقم ِتاَذَع ئأ كبر

 1 ؛ مر صلاك ةنجلا يا ولا مهو تقرت>اف .امسلا نم ًاران اهيلع هللا لسرأ

 انههو لعافلا ىتعم نوكي نأو «لوعفملا ىنمب نوكي نأ لمتحيف ٠ لديعف محرصلا نأ لعاو

 فالتخالا لصح نإو رْملا كاله ىف ةمورصملاب ةببش تناك تقرت>ا امل اهنأ (اهدحأ) تالامتحا

 ادا ال (ناهاز ادلع تدطت ول: راطشالا مقالا اعاد: ققاتحا!اذإ رادشألا نان: ؛ نعأ زوفأ ف

 نسحلا لاق (اهنناثو) ةلصاخ علا كاله ىف ةمءاششملا نكل  هجولا اذه نم. لصح نإو فالتخالا

 مرملا (اهئلاثو) مورصملا ىندمب مرصلا نيبجولا نيذه ىلعو ٠ .ىث ايف سياف ريخلا اهنع مرص ىأ

 ىهو ةنجلا تهيش اذه ىلعو : مئارصلا هعمجو لامرلا رئاس نع مرصنت ةمخض ةعطق لمرلا نم

 (امبادو) هب عفتأي اًميش ترذت ال ىهو « لامرلا نع ةعطقناا ةلمرلاب ريخ الو اهف رك ال ةقرت<

 قب مو امترضخ تبهذو تسيب ةنجلا كلل: نأ ىنءملاو . ليللا نم مرصنا هنآل ًاعرص ىمسي حبصلا

 لللاك ءا دوس يي ا >و ) هغرف اذإ ءانإلا | ضيب مهوق ن بث ء ئترازف

 1 رخالاب مرصخإ امهم د> ا و لكدألا أب رص ًاضيأ ئرفإولا افك وأ اهيرضاو هال كلل اوت ملظملا

 فرصتلا نع هتءلظب عطقي هنآل أب رص ليالا ىمس موق لاقو: « مراصلا ىنعمم ميرصلا اذه ىلعو

 رصبلا رون مرصت اهمال ميرصلاب ةليالا تعم نرخ لاقو « لعاف ىندمب ليعف وه اذه ىللعو

 . هعطقتو

 . ( نيمراص متنك نإ مك رح ىلع اردغا نأ نيحبصم اودانتف )ل ىلاعت لاق مث

 راسقلا ثرحلاب ىنعيو ( مكن رح ىلع اودغا ) ضعبل مهضعب لاق ارحبصأ امل : لتاقم لاق

 ملم لبق نإد . راثألا هذه نم راغلا عطق اودارأم ال نيمراص لاق كلذلو . بانعآلاوعورزلاو
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 «اان» نيحيصم ابهنمرصيل ا لديسفا ذإ 1 باصحا انولب اك مهانولب انإ
 000 - هه -

 عا اها ها

 ١١« نونكتس الو

 ىععملاو : ملاعلا ىف حيبقلا فصولاو ءىدرلا رك نلاب ارووتتم ريصي هلأ مولا اذه ىنعم نأ ( اهناثو)

 لوقت ٠ ميطارخلا ىلع ةءسلا نال اك خال ى> اكإو ا هرهأ نينو هقرافي ال ايش هب قحاتس

 دب ىعلا ناضل ابارك , ءرمنع مي هعسو دق : ةشحاف ةيقأب ةحيبق ةيسم ىف هيست ىذلا لجرال برعلا

 : ريرج لاق «ةتباا لوزت الو ىحمنتال ةمسلا نأ اك هقرافي ال أراع

 لطخالا فنأ تعدج ثيعبلاللعو

 الو «لوزيال أراعهيلعقلأ ىأ ءاجهلاب لطخالا فنأ عدجو [ثيعبلاو ] قدزرفلا مشو هنأ ديرب

 ىلع مسوملاك كلذ ناكف رهدلا هجو ىلع تدعي ةريغملانب ديلولا هع ةميظعلا ةغلامملا هذه نأ كَم

 اهتعزت ةامشلا فرعت امك رشلاب :فرعي هنإ ميز ىف لاق نم لوق هجولا اذهل دهشر امو ؛ موطرخلا

 : دشنأو ثلا زه موطرخلا نأ ليمش نببرضنلا, نع. ئورب (اهئلاثو)

 ميطارخلا بارش ليلا تنأتو ١ بط ىو وملاق كدي: لكظا

 ىهسل# قدزرفلا ىلع تءضوامل

 اهل لاي 5 موطرخلارمخلل ليقو ؛ فسعت وهو راب رش ىلع هدحنس : ةيآلا ىنعم اذه لعف

 . ميشايخلا ىف ريطت اهنال وأ ءاينعلا ر يضع: نم. فلد اما ىهاؤ“/ةفالنبلا

 . 4 نونثتسي الو نيحبصم !متمرصيل اومسقأ ذإ ةنجلا باعحأ انولب م مهانولب انإ اب ىلاعت هلوق

 انه. ناكوتايا ذل وااوطعوارتكو دحج# تىاتلو اناساد ناك نأ كا اطعام كالطفل ملعا

 ءالتبالا لبس ىلع نينبلاو لاملا هاطعأ امن ىلاعت هنأ ةيآلا هذه ىف نيب . راكنإلا ليبس ىلع ًاماهفتسا
 ىلاعت هنإف كلذ لعفي ل نإف ؛ هللا مهن ركش ىلع بظاوءلو « هللا ةعاط ىلإ هفرصيلو ؛ ناحتمالاو

 ( ةنجلا باوحأ انول. م مهانولب انإ) لاَمف « تافآلاو ءالبلا عاونأ هيلع بصيو « معنلا كلل هنع عطقي

 اوطعيو اوركشي نأ ءرادلا تاذ ةنجلا باكأ انفاك اك معنلا ىلع اوركشي نأ ءالؤه انفاك ىأ

 برب عرزو لهم اهبف ةعيض كللع ناك. املسم ناكو في نم أدحاو نأ ىور : مهقوةح ءارتفلا

 مث ءهونب هنم ارُثرو تام اءلذ  ءارقفلل أرفاو ابيصن داصلا دنع ايف ام لك نم لهي ناكو ؛ ءاعنص

 قرعأف .اثاوبأ:لغفي ناكام لثم , نيك اسما طعن نأ انكم الو« ليلقلاكاوأ ويفك انلاتغاا لاق

 رك نعطقيا ( امتمرصيا ) اوفل- ذإ (اومسقأ ذإ) هلوقو : ليئارسإ ىنب نم اوناكليقو « مهتنج هللا

 الو « اهومرصاف ؛ مكتنج ىلإ ًارس اودغا هانعم لتاقم لاق ؛ حابصلا تقو ىف ىأ ؛ نيحبصم مهلينت

 قذعلا مرصدقلاةي « مهتنج مارصدنعن وعمتجيف ؛ نيك اسما بخ موبأ ناكو ٠ نيك اسملا اوربت

 ءاش نإ اولوةي ملو ىنعي ( نو:ةتسيالو ) هلوقو ؛ هءارص تقو ناح اذإ لخنلا مرصأو « ةلخناا نع
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 00 اه + د ل ا ع ع

 »1١« و 0 ا ىلع ةهمسس

 ١ بذك لام لاذ ناكنآلأ : ريدقتلاو « مارفتسالا ىلع ( ناكنأأ ) .ىرق ( ةيناثلا هل أسما ,

 طرشلاو ء رسكسلاب ناكنإ : عفان ىرع ىرهزلا ىورو . لام اذ ناكنآل هعيطتأ : ريدقتلا وأ

 لكرتما'ةناكتم ا ءةاقتل ةزفاك<لا عاطأ اذإ هنآل «هراسب اظياقيفاك لك عطت ال ىأ ؛ بطاخالل

 رك ذتي هلعل ) هلوق ىف هيلإ ىجرتلا فرص بطاخلا ىلإ طرشا! فرص ريظنؤ « ىنغلا ةعاطلا ىف ( .

 هل ًادعوتم لاق. هلاوقأو هلاعفأ حنابق ةئعاوخ اع لاك هنأ معاو

 : لئاتسم: هيفو 4 موطرخلا ىلع همسخس ال

 امم فرعي ةمسب موسود وهف.« هتعمو لاقي ؛اههبشي امو ةيكلا رثأ مسولا < ىلوآلا ةلأسملا ١

 . هل ةمالغ « نذأ ىفاعطقرامإو . ةيك امإ

 لوبس ىلع ظفللا اذه ركذ امإو « فنالا انهف موطرخلا : دربملا لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١

 نم ءاضعاللا كالت ماضل ؛ ةعوضوملاءاعماألاب سانلا ءاسحضعأ نَع نينعتلا نال هب فانختسالا

 مهلجشأو:متيبانيأ نع: !1:نفانسقملاب:لسانلا هافكشأ نعازي كنز اع, ًاافحتسا] نؤك تانالؤنملا

 . رفاوللاو فالظألاب

 هجولا نم عضوم مركحأ فاالاو ؛ دسجلا ىف عضوم مرك أ هجولا 4 ةئلاثلا ةلأسملا ١

 ىف فنالا : اولاقو . ةفنآلا هسنم اوةتشاو « ةيخلاو زءلا ناكم هولعج كلذلو « هيلع هعافترال

 قييذإ [1/هفنأ مغرو ٠ هفزأ عدج : ليلذلا ىف اولاقو « نين رعلا عاش نالفو ةفنأ 0 تناالا ف

 رك أ ىلع فيكف , نيش هجولا ىلع ةمسلا نآل ؛ ةناهإلاو لالذإلا ةياَغ نع موطرخلا ىلع مسولاب

 . هجولا نم عضو

 ىف لصحب : لاق نم مهنمو ؛ ةرخآلا ىف لصح مسولا اذه : لاق نم مهنم 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 ءارتغلا زاتحارو /ةيلاغلا فأو٠ لئاقم لوق 1 أ) هوجو هيفف ( لوآلا لوقلا ) ىلعامأ «ايندلا

 وه دارملا نإف ةمسلاب ص_خ دق ناك نإو موطرخلاو ء رانلا لود لق .هبجو دوسي هنأ دارملا نأ

 ىذلا ملعلا ةرخالا ىف هل لعجيس ىلاعت هللا نأ ( اهيناثو) ضعب نع ىدؤي هجولا ضءب نآل هجولا

 ْق نأ ( اهتلاثو ) قملا نددلا راكنإ .ىفو ء«لوسرلا ةوادع ىف ًايلاغ ناكهنإ  ةمايقلا لهأ هب فرعي

 نيدلا ىف نعطلا فو لوسرلا ةوادع ىف غلاب ام رفاكلا كلذ نأ وهو « ىدنع رخآ الاهتحا ةرآلا

 ةارشخألا' َقتانْيك أنتم ناكة حلاو ةفنآلا وه راكنإلا اذه أشنم ناكايلف ةرهحلاو ةفنالا بيس قحلا

 لوقلا ) ىلع امأ و.« ( موطرخلالعهمسنس ) هلوقب صاصتخالا اذه نع ربعف « ةيملاوةفناللا هذهره

 هلام: سابع نا لاق ( اهدحأ ) : هوجو هيفف انت .ةدلا ف لص اعإ مسولا اذه نأ وهو ( ىناثلا

 لاتقلاف فيسلاب مطخعردب موي لتاق هنأ ىورو . شأعام هفنأ ىلع ةيقاب يي ,لعجتف فيسلاب
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 َ !ا« هيلع لت اذإ »١4« نينبو ولام ان َنك نأ
 نة مودم رع 2 هه ل ا

 «ه»نيلوألا ريطأم ا لاق [: 3

 0 0 ناكو 0 مم سلو فيسنلاق مولاي قحلملا اننلا دلو وه م زدلا نألصا لاو 2 قاعملا "ل

 و أ تع لفافا هدلوم نم [ةليا| 3 ةرشت ناع دعب هوبأ هاعدأ محام نم نميلأاو شار 0 ىف ًايعد

 فردت ممؤالاو نمل فرد لجرلا وه ىعشلالاق (قاث ١١ لوقلاو) ةيآلا هذه تلزن ىت> فرعي

 ةعيز هل تناكهنأ اميز هنوك ىنعملاق سابع نبا نع ةم ع نع ىور (كلا ها لوقلاو) اهتمتزب ةامقلا

 ةاشلا ةمز لم هنذأ لصأ ىف ناكل تاقم لاقو ءام فرعي هقنع ىف

 مينذ لتع وهف صئااقتااو بلاثملا نم هل دع ام دعب هنأ هانعم كلذ دعب هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 عبطلا ظيلغ ًايفاج ناك اذإ هنآل هبي اعمدشأ اهنز التع هنوك وهو نيفصولا نيذه نأ ىلع لدي اذهو

 هيلع لاق اذهو « دلولا ثبخ تئيخ اذإ ةفطنلا نأ بلاغلا نآلو : ةيصعم لك ىلع أرتجاو هبلق اسق

 ريظن كلذ دب انبه ليقو « هدلو دلو الو هدلو الو انزلا دلو ةنجلا لخدي ال د مالسلا ةالصلا

 . مذلا ىلع ًاعفر لتع نسحلا أرقو ( اونمآ نيذلا نم ناكمث ) هلوق ىف مث

 لاق انتايآ هيلع ىلتت اذإ « نينب و لام اذ ناك نأ ١ لاق تافصلا هذه ديدعت دعب ىلاعت هنإ مث
 : ناتلأسم هيفو 4 نيلوآلا ريطاسأ

 ًاقلعت« نوكي نأو هلق امب ًاقلعتم نوكي نأ زوي ( ناكنأ ) هلوق نأ ملعا 6 ىلو آلا ةلأسملا ١

 عم هعطتال ىأ «نينبو لام اذ ناكنأ نيبم فالح لك عطت الو : هريدقتف ( لوألا امأ ) هدعب ام

 ىلت اذإ نينبو لام اذ ناكنأ لجل هريدقتف ( ىناثلا ) امأو : هترثك و هدالوأ و هراسيل بلاثملا هذه

 ىتلا معنلا هذه ةازاج لعج نينبو لام اذ ناك نأ لجل ىنعملاو ؛ نيلوألا ريطاسأ لاق انئايآ هيلع

 هلوق وه نوكي نأ امإ ( ناكنأ ) هلوق ىف لماعلا ىسرافلا ىلع وبأ لاق هتايآب رفكلا هل هللا اطوخ

 لمعي ال هيلإ فاضالاو هيلإ اذإ تفيضأ دقت نال لطاب لوألاو « أئلاث اًئيش.وأ.لاق هلوقوأ (ىتت)

 هيف لمعي نأ زوج الو . أديز ىتأي نيح .ديرت ىأي نيح ًاديز لاتقلا لوقتال كنأ ىرت الأ هلبق اف

 لطبامو : هيلع مدقتيالو هل باوج وهامدعب نوكي نأ باوجلا حو ءاذإب اوج لاقنأل لاقاضيأ
 كسميوأ رفكي وأ دححي وه كلذو هيلعمالكلا ىفام لدشلاث ءىشهيفلماعلا نأ انملع نامسقلا ناذه

 «قفراظلا هيسقلا ةيلخ ًافادعتم ناك ن ]او :«ادنفز يملا لكي نأ انامل اق[ 1[كل داع نانا ع
 نإف ءهعم ماللا ريدقت فرظال هتماش» ىلع كلدي و « اهيلع مدقت نإو ىناعملا 4 يف لمعت دق .فرظلاو

 نم عشت 20 هيف لمعي نأ ف 5 < َل فرظ !ا6 راص اذإو «لام اذ ناكنآأإل : ةرآلا ريدقت

 لماعلاو . ًافرظ ناكامل ( ديدج قلخ ا قزم لك متقزم اذإ مكشبني ) هلوق وحن ىف لمعي نأ
 : هريدقت ( نينبو لام اذ ناكنأ ) ةلوق كلذكنف ( ديدج قلخ ىفا مكنإ ) هلوق هيلع لادلا مسقلا هيف
 ٠ نيئبو لام اذ ناكن آل ءانتايآب رفك وأ نينبو لام اذ ناكناآل ءانتايآ دج هنإ
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 ميم سس سس سس سس يس حيي يباب سس سينا

 هلا هللا ةمظع ف ردد هل هنأ لعلدي انالل> ةناوك لوقأو : سانلادنء ريد كتادكتلاو 4 ىذكيتلا

 . هتفص وهاب داهمت مالا ىلع لطاب لك تعا كاد نيح لك ىف مدقأ 21د فر ءوا ذإ ب كادادت

 نيس ةزعنأ ىلع لدي اذهف 3 ان ناكايندلا باطب باقلا قاعتم ناكرهنلا ةمظعي اع نك ل نهو

 - ةيدوعلا سا نع لمع نلي الإ لصع الين اهم لأرو كبد يعل هسقن ف رع 22000] لضحل

 مثركذي ىأ سانلازمهي ىذلا وه دربملا لاق «ناعطلا بارعلا رهو ازامه هنوك 4 ةثلاثلا ةفصلا إل
 [لوقلا] انيصقتسا دقو سأ دلا ةيفقأ ىف هقدش ىولي 0 نع ( تسلل كلذرثأو هوركملاب

 . ) 6 نه لكل ليو ( هلرق ف هيف

 ميو م“ منلاقي 4 ممم مسيل حمانا نيب ةمرعل 5 ىّشكِ 2 ميو هادم هنوك ( ةعبارلا ةفصلا ١

 نت ل لح
 نيملاو لي هنأ دارملا نأ ) اههدحأ ( نال وو هيفو ريدلل 5 هنو 4 ةسمادع] ةفصلأ 0

 ناكو 2 ةريغملا نب ديلولا َّق كبلز ةيالاهذهو 2 مالسإلا وهو ريدا نم هاهأ ع ناك (ىاثلاو) لاملا

 ميعنف . أدبأ :ىثب هعفنأ ال دحأ مكنمد# نيد عبت نُ 0 ومحل لوقي ناكو نينبلا نم الع هل

 .٠ قب رع نن ْن 000 3 نعو

 ىأيف هز راجتيو قحلا يدع مولظ هنأ ةاذك لتاقم لاق 2 00 هنوك 6( ةكلئداسلا ةفصلا 0

 . حاضفلاو حنابقلا عيمج ىف ةيام هنأ ايمي ةلؤمذلاىجاخاللا عيمج ىلع هلمح نكسميو ملظلاب

 ١) مثإلا ىف ةغلابم وهو . ايثأ هنوك ( ةعباسلا ةفصلا .

 ) اههد>أ ( َنيرَمَأ َّق ةروص# هو « 0 هيف نيرسفملا لاوقأو لتعلا 14 ةنماثلا ةفصلا 2

 3 ةظاغو فاعل هداق اذإ هلدع : كلرق نم 0 رهو قاخلا 0 مذ هزأ ) قائلا ( قاما ىفمذهنأ

 : ءاطع ةياور َّف ا 53 لاَقف . قاخلا مذ ىلع هول نذلا انبأ ) هولتعاف ) 0 هلوق هنمو

 لأ ع مرادك اولا يعل لاقو . قاذفا ا »ع نطيلا عسأو 7 لئاقم لاقو . 1 ىوف كيري

 ظياغلا وه : جاجرلا لاقو . ديدشلا ىوقلا ؛بورشلا "سرك 2-2 نن ةديبع لاقو . سفتلا

 فينعلا ظفلا « ةموصخلا ديدشلا هنأ اولاقف « قالخالا مذ ىلع هولمح نيذلا امأ . ىناجلا

 ”ناتلاس ةقرأ منزلا) هلوق 6 ةعساتلا ةفصلا ١

 موقلاب قصاملا ىعدلا وه منزلا : ءارفلا لاق (لوآلا )لا 5 منزلا ىف ( ىلوآلا ةلأسملا )

 ؛ ناسح لاق مم كلا

 درفلا حدقلا بك ارلا فاخ طين ا .مئاه ل 1 ىف طين ميز تلم

 تيقبو تشو تخرتساف اهنذأ تهش اذإ ًاضيأ ةاشلا 5 زو ؛ ةدايزلا ءىد * لك نم ةعزلاو
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 هت رج ه #1 ه2 2 ها" ةزع دك مر ثوم يل 7

 عطت 3 كل باور در 1 «( نيبذكملا عطن الف

 نرعر سهم 8 26 هَ 0-01 د 8

 ف 11 مح 1 6-0-0 1 ا مس ءاشورتا 0 ا 30

 . ايندلا ىف ةواقشلاو [أ] ةداعسلا هترمث اذهو . ةواةشلاو [أ] ةيدبآلا ةداعسلا هترمت
 : ( نيبذكملا 0 ا هلوق

 هب هللا معنأ ىذلا عم نوذجلا ىلإ هتبسنو لوسرلا ىمأىف رافمكلا هيلع ام رك ذ ال ىلاعت هنأ ملعا
 عم كاذ هبلق ىوقو هموق عم ددنتلا ىلإ هوعذب اسمن هعبتأ « قالاو نيدلا سمأ ىف لايكلا نم هيلع

 ىنعل ( نيبذكملا عظنأ الف ) لاقف لدن ام لئاظأ نم ةروسلا هذه نإف « نافكلا ةارثك"و ةذهلا ذاق

 جيبو باهلإ هللا نم اذهو . مهعيطينأ هللا هاهنف هئابآ نيد ىلإ هوعد مهنأ كلذ * كم ا
 : مهتفلاغ ىف ددشتلا

 ريخلل عانم 5 ميمب ءاتثم زامق نبهم فالل> لك عطآ الا نوذنهديف نءدت ول اودو م لاق مث

 :' ناتلأسلم هيفو 22 رم :ز كلذ دعب لتع ؛ م ظ أ يع

 دربملا لاق ٠ مالكلا ىف ةيراقملاو ةعناصللاو نيللا ناهدإلا ثيللا 0 « ىلوألا ةلأسلا 2

 ضعءب كرت: ىءملاو ءرمضإ ام ىفالخ رهظأو هيف ناخ اذإ 2 ى نهادو هنيد ىف لجرلا نهاد

 مهل نيلتف ىضرت الام ضعب اوك رتيو كلذ له اولعفيف مهل ةعناصم هنوضرب ال امم هيلع تنأ ام

 1 نورفكف رمكك ول : سابع نبا نع ءاطع ىورو ؛ كل نوئيليو

 دق هنا ىلا باوج وهو نأ رامضإب بصني ملو ( نونهديف ) عفر امتإ 4 ةيناثلا ةلأملا ١)

 نمؤي نف ) هلوقك نونهدب مهف ىأ فوذحم أدتبم ربخ ل_عج نأ وهو . رخآ قيرط ىلإ هب لدع

 ناكو نوراه معزو : هيوبيس لاق « ذئنيح نونهدب مهف نهدن ول اودو ىنعم ىلع ( فاخي الف هبرب
 ةعاط نع هاهن امل ىلاعت هنأ ملعاو ( اونهديف نهدت ول اودو ) فحاصملا ضعب ىف ارنأ ءاا]ةلآ اع

 نه ناك نم ةعاظ نع ىبنلا داعأ هنأ الإ رافكلا عيمج ةعاط نع ىهنلا لوانتي اذهو ؛ نيب ذكمم لا

 :. هاله نم فافضلا كلو. رفكلا ءارراو ةفوماتلا كافضر امض د ناكها

 2و: لطابلاو قحلا ىف فاحلا ريثك ناك نم فالحلاو « ًافالح هنوك (ىوآلا ةفصلاإل
 ) مناعأل ةضرع هللأ | الو ( هلرق هلثمو فاخحلا داتعا نأ ةرجزوه

 (امهد>أ ) ناهجو هيف مث « ةناهملا نم ليعف وه جاجزلا لاق « ًانيهم هنوك 4 ةيناثلا ةفصلا ال
 فاللحلا دارملا نآل ايهم ناك امن هنأ ( ىناثلاو ) زييعلاو ىأرلا ىف ةراقحلاو ةلقلا ىه ةناهملا نأ



 الانزال دطلتست كار انتلارن ما

 2 لا | كل رتوروادص رت رس سا هلا هع 17 هر

 نك معا ود كير نإ 252 نو - «ه» نورصببو رصبتسف

 : سد لسمورتثوردص رثاء 0 7 م تل

 »ع7 ند ملعا وهو 10 0 لض

 اهناكء ةجردلا ةيلاع ةميظع تناكةيرشبلا حاورآلا نيب ايف هحور نأ ىلع نيديآلا نيئاه عوج

 . ةكئالملا حاورأ سنج نم تناكاهلاكةدشو اهتوقل

 : لاق مظع 4 ىلع هنأب هفصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 0 ند مهتم : نالوقةهيفو قيقرسملا ىءينوربو دم اب ىرتسف ىأ « نورصبي ورصبةسف

 ةبفاعو ؛ كرمأ ةبقاع نوكي فيك هنأ ايندلا ىفإ نورصرب و رصبتسف )ىتءي ؛ ايندلا لاوحأ ىلع كلذ

 « بهنلاو لتقلاب مهيلع ىلوةستو « نينوعلم نيليلذ نوريصيو « بولفلا ىف (ظعم ريصت كنإف ؛ مرمأ

 نوهلعيس ) هلوةك وهو ةرخآلا لاوحأ ىلع هلمح نم مهنمو ؛ ردبب باذعلاب 'ديعو اذه لتاقم لاق

 ١ مسالا /(لاةككلا قرأانخ

 ةديبع ىنأو شفخالا لوق وهو ( اهدحأ ) : هوجو هيفف ( نوتفملا كيأب إل ىلاعت هلوق امأو
 تبنت ) هلوقك نونجلاب ننذ ىذلا وهو ( نوتفملا مكيأ) ىنعملاو ةدئاز ةلص ءابلا نأ ةبيتق نباو

 نا انبأ دشنأو نهدلا تيذك ىأ ( نهدلاب

 جرفلاب وجرتو فرسلاب برضت
 ناكءابلا حرط نود نم حيحصلا ىنعملا نايب هيف كيا كا هنأ امو لنا"

 ( اهناثو ) جرفلاب رصنلا وجرت وأ جرفلاب هيف نحن ام فشك وجز هانءف تيبلا امأو : ىلوأ كلذ

 ىلع ءىجي رداصملاو «نونجلا:وهو نوفلا ىنعمب انهه ( نوتفملا )نأ دربملاو ءازفلا رايتخا:وهو

 اهم ازا انمعلا أ ىنأ زادؤهلمهل :نللا#لاعي هوديلاو نقلا دع /ناوسملايوبكلوةطللا اوك لؤعفملا

 هاك قالراق ارغب نأ ءازنلاةوإز ا فاعتووتار»نت ةيلفع ياو وال ا> هلا زو نالحلا»'َكّوف

 (اهمبارو ) رافكلا ةقرف ىف مأ مالسإلا ةقرف ىفأ «نونجللا نيقيرفلا ىأ ىف (نورصببو رص ةفر

 هب نإ اولاق دقف ( نون هنإ ) اولاق امل مهو هذ فانوتفم هنأ .كثال_ زا ناطرشاإ اوم (ذنوتغلا)

 1 لقعلا طالتخاو نونجلا هسم ند لصخح ىذلا نط ث مأ (اغ نودلع.س) ىلادت لاقف اناظيش

 : ناهجو هيفو « نيدتبملاب ملعأ وهو هلييس نع لض نمي ملعأ وه كبر نإ ل ىلاعت لاق مث

 هليدس نع اولض نيذلا مهو « ةقيقحلا ىلع نيناجغلاب ٍلعأ وه كبر نإ ىنعملا نو نأ وه ( لوألا

 ممسفنأ اوفصوو نونجلاب كوءر معإ ىندملا نوكي نأ ( ىاثلا ) نودتهملا ممو ءالذعلاب لعأ وهو
 زايتهالاو ةيادهلاب فوصوم تنأو ؛ لالضإاب نوفرصوم مهنك-لو « كلذ ىفاويذك .ممو ٠ لقعلاب

 كاذ نآل ؛ نونجلاو لقعلا بو لصاحلا زايتءالا نم ةءاعرلاب ىلوأ لالضااو ةيادهللاب لصاخلا



 م١ ميظع قلخ ىلعل كنإو : ىلاعت هلوف

 هذه ىلع لمعتسم هنأ ىلع ظفالا لدف ؛ ءالعتسالل ىلع ةماكو ( ميظع قلخ ىلعل ) هلوق ىهو « ىرخأ
 ريم اللاكو ديعلا ىلإ ةيسذلاب لوط ةليمجا قالخ الا هذه ىلإ ةسناابا ةنأؤ.« اهيلع كاره رذاخالا

 . ورخام لارهتنلا

 ١ ةليمجلا لاعفالاب نايتإلا اهم فصتملا ىلع لمي ةيناسفن كلم قلخلا 4 ةيناثثا ةلأسملا .
 كلل: لصحت اهرارتعاب_ ىتاا ةلادلاف , ريغ ام نايتإلا ةلوهسو ريغ ةليمجا لاعفآلاب نايتإلا نأ معاو

 تالماعملاف ديدشتلاو . بضغلاو لخبلاو حشا! نم زرحتلا قاخلانسحىف لخديو قلخلاىه ةلرهساا

 هريغو عيبلاكدوقعلا ف لهاةلاو نارجحلاو عطاقتلا كرتو ؛ لعفلاو لوقلاب سانلا ىلإ ببحتلاو

 نبا نع ىورو . رخآ قخ هل لصحو هل ًاروص ناكوأ بسن هل نم قوقج نم مزلي ام ح.ستلاو
 ىلإ بحأ ًانيد قلخأ مل » هل لاق ىلاعت هللا نأ ىورو.: ميظع نيد ىلعل كنإو : هانعم لاق هنأ سابع

 اذه نأ لعاو « مالسإلا:ىنمي « كتمالو كل هتيفطصا ىذلا نيدلا اذ-ه نم ىدنع ىضرأ الو

 ناتوق هل ناسنإلا نال كلذو.. ف.عض لوقا ٠ لاك ىلإ عجري نيدلاو « ةيلمع ةوقو ةيرظن ةرق

 نكميو ؛ رخآلا ىلع امهدحأ لمح نكمي الف . ةيلمعلا ةوقلا لاكىلإ عجري قاخلاو « ةيرظناا ةوقلا

 ءاوس ةيداهلا هج ةغللا قف قل نأ. ( لزو آلا هج ولاز, : نيدو قم لالا اذنه نحل ناراصلا
 نوكي هرايتعاب ئذلا مالا وه قلحلا نأ انيب انأ ( فاثلا هجولا ) لعف. ىف وأ كاردإ: ىف كلذ: ناك

 ةيهلإلا فراعبلا دادعتسالا ةديدش هل ىنلا ةيسدقلا حورلا تناكاملف ؛ الوس ةليمجا لاعفالاب نايتإلا

 ةقلا فراعملا لويق ىف ةلداخب ةلوهساا كلت. تناك, ةلطانلا نئاقعلا لورق دادءتنسالاة مدعو, ةقحلا ,

 ...قاخلاب ةلروؤوسلا ىكالت قست عسمورالاذ ء١

 تلاق « هللا لوسر قاخ نع ىنبربخأ و آشئاعل تلق : ماشه نب ديعس لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا )
 ىرخأ ةره تلئسو « مالسااو ةالصلا هيلع ىتناا قاخ ناكهنإف تلاق لب تلف ؟ نآرقلا أرقت تسلأ

 هذه اذاهلإ ةؤاقإ اناا بكا رقع (نونمؤأا حافأ دق) تأرآ مه ؛ نآرقلا هةلخ ناك: تلاقف

 نع ةرفنلا ةديدش تناكو . ام قاعتي ام لكىلإو ٠ بيخلا ملاع ىلإ ةبذجنب عبطلاب تناك ةسدقملا

 . ةلاحلا :ذه نم ًائيش انةزرا مهللا . ةرطفلا ىضتقهو « عبطلاب ةيويندلا ةداعسلاو ةيئدبلا تاذللا

 هللا لص هلال وسر نم ًاقلخ نسحأ دحأ ناكام » تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ىوزو

 ىلعل كنإو ) ىلاعت لاق اذهلف ؛كربللاق الإ هتيب لهأ نء الو . هباككأ نم دحأ هاعد ام ؛ لسو هيلع

 هتلدف ءىث ىف ىل لاق اف « نين رشعملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر تمدخ » سنأ لاقو٠« ميظد قلخ

 ةيرظناا هتوق ىلإ عجري ام فصو ىلا. هللا نإ لوقأو « تاعف اله هلعفأ مل ءىثث ىف الو« تاءف مل

 هترق ىلإ عجري ام فصوو ( ايظع كبيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت ملام كءلعو ) لاقف « ىظعنأ

 لدف ٠ :ىث نيتوقلا نيتاه دعب نامنالل قي لف ( ميظع قلخ ىلعا كنإو ) لاقف ميظع هناي ةللكعلا
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 ميظع قاخ ىلعل كنإو : ىلاعت لاق /,*

 ةعطاقلا ةلالدلاك ن وكي ام ىوءدلا هذهم نرق « ىلاعت هنإ مث هنع نونجلا ىف (ىلوآلا ةفصلا ١

 نم هقح ىف ةرهاظ تناكىلاصعت هللا معن نأ ىلع:لدي ( كبر ةمعنب ) هلوق نآل.كلذو امتع لع

 ةمل ملكي كلطن اللاوو بيع لك نم ةءاربلاو « ةيضرملا ةريسلاو لماكلا لّقعلاو ةماثلا ةّحاصفلا

 هذه ىلع هبن ىلاعت هللاف ؛ نونجلا لوصح ىفا_:ي اهدوجوف ةرهاظ ةسوسم ىعنلا هذه تناكاذإو

 و نزوزكيمنا, كل مطوق ىف نيبذاك ممنوك ىلع ةينيقيلا ةلالدلا ىرجم ةيراج نوكتل ةقيقدلا

 وهو ( امهدحأ ) نالوق نونمملا فو (نونمم ريغ ًارجأل كل نإو ) هلوق 4 ةيناثلا ةفصلا ١)

 فيعضلا نيذملاو . هفعضأ ىأ ريسلا هنم لاقي عوطقم الو صوقنم ريغ ىنعملا نأ « نيرثك آلا لوق

 امهاعط نمي ام نقلا رك شلع : ديبل لوق هنهو , هعطق اذإ ءىثلا نمو

 . ( ذوذ ريغ ءاطع ) ىلاعت هلوق هريظنو . ةيراض ًابالك فصي

 ,ةملا بيس كيلع ردقم ريغ هنإ ؛ ىلكلاو لتاقمو دها#ج لوق وهو 4 فاثاا لوقلاو إل

 سيلو . كالمع ىلع هبجر دست باو هنآل كيلع ( نون« ريغ هنإ ) هجولا اذه ريرقت ىف ةلزتعملا تلاق

 هجولا اذه ىلع لمحل اف هيف تكلل كيفي 6 هب كر 2 لوالا لوَلاو ؛ ءادتبا لضفتب

 ىلع كل نإ «هانعم موق لاق ؟ لص ءىث ىأ ىلع رجآلا اننم نأ ىف اوفلتخا مث ء ريركتلاك نوكي
 ناهظإ ىف كلراقإ ذاآملا ,نورخآ لاقو.٠ًاماذ ليظعرأر جأ حيبقلا لوقلاو نعطلا اذه لاهت>ا

 الف , مثادلا صااخلا رجألا اذه محل عرشلا ناب ىفو . هللا ىلإ قلحلا ءاعد ىف. تازجعملاو ةوبنلا

 . هللادنع ةيااعاا ةلزملا هببسب كل نإف « ميظعلا مهملا اذم لاغتشالا نع نونجلا ىلإ كايإ اهتبسن كعنمت

 : لئاس٠ هيفو ( ميظع قاخ ىلعل كنإو 6-0 ,ة4( ثا ردك

 هامر نأ فيرعتو ( كبر ةمعنب ) هلوق نم مدقت ال ريسفتلاك اذه نأ ملعا 4 اقيواألا ةلأسملا 72

 ةرهاظ ت :اك ة.ضرالا لا هفاللاو ةد.+ا قالخاللا نآل كلذو اْيغَو ) بذك كلذ نأب قضوا :جلاب

 نيناجملا قالخأ نآل هيلإ نرنجلا ةفاضإ ري ل لاعفالاو قالخالا كللتب ًاعوصوم ناكن هو ٠ هنم

 هيلع مكاأسأال لف) لاق اذهلو ةءيظع امن هللا امفصو مرجال ةلءاكةديجحلا هقالخأ تناكاملو « ةديس

 مودي ال فاكستاا نآل قالخأ نم مكدا رهظب اهف انكي كفار( اوناكسشلا فمأا امو آوجأ

 لاق ىلاعت هنال كلذو ميظع ةلابفتاغا ع ]دام ءقورطإلا ق1[ عبطلا ىلإ عجري لب اليوط هرمأ

 سيل هب ءادتقالاب ًادمع ىلاعت هللا ممأ ىذلا ىدهلا اذهو ( هدتقا مهادهف هللا ىده نيذلا كئلوأر هل

 ةيلاع اشم هنن وو اذهل ودم !كنوشارا» يندب العار ةقللاقت كالؤد ناو للا ةهازغم وه
 ءايبنالا نم دحاو لكب ىدتقي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ هنم دارملا نوكي نأ نيعتف مهعنارشل

 رمأ املف «دحاو عونب ًاصتخم ناك مهنم دحا لكن أكف . مع ركلا قلخلا نم هب صقتخا ايف نيمدقتملا
 ناكاملو ٠ مهيف ًانرفتم ناكام عومججمب رمأ هنأكف لكلاب ىدستقي نأب مالسلاو ةالصلا هيلع ذمع

 ةقيقد هيفو ٠ ميظع هنأب هقلخ هللا فصو مرجال ؛هلبق ءايبنالا نم دحال رسيتت ىل ةيلاع ةجرد كلذ



 1/8 ةيآلا 8 نو:نجعكبر ةمعتب تن م : ىلاعت هل وق

 م ا9طاع عوام كك نأ تاس حاس اس ار لا

 كادت واخ وع ارجخل كلل نإ ومنو نرحل كرز ةمعش تناام

 3 8 5 2 ب ةبيجتتلا3 تل

 6(«: ميظع قلخ ىلعل

 »ع هباوحأ مهلا دارب 5 زوو 8 نوبتاكلا ماركلاو ةظفرلا هرطسإ 6 دارالا لب ليقو ؛ مل لكب

 0 مهتاروط مو 5 مرطسو ىلقلا تاحأو : لبق هناك« مهل (ن مرطاغي) فازيهضلا وكيف

 اءو ىأ (نورطسي اهو ) هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيف « نيعملا ملقلا كلذ ىلع ملفلا اسنلمح نإ

 لب « عمجا هنم دارا سيا ( نورطسي ) هلوق ىف عمجا ظفاو . ظوفخحلا حولا وهو هيف نورطس

 روءآلا عيمجو « رامعالاو لابعألا نم هيف ترطس ىتاا ءايشآلا كلت دارملا نوكي وأ « يظعتلا
 . ةمايقلا مد ل 4 0

 ممسقملا رك ذب هع 507 مسقملا رك ذ امل ىلاعت هنأ ملعاو

 . < مظع قلخ ىلعل كنإو . نوذم ريغ ارجل كل نإو

 ناتلأسم هبف (نونجع كبر ة ةيمعط أ ام ) هلوق نأ معا

 هتلطف : ءارح ىلإ ةجيدخ نع باغ لف || هيلع هنأ : سابع نبا نع ىور (ىوألا ةلأ ملال

 هنأ مالسلا هيلع ليرب+ لوزن ر ذف ؟ كلام هل تلا 2 3 رابغ الب ريعتم هةبج و هب اذاف ءهدب م

 ضرآلا رارق ىلإ ىف لزن مث :لاق ٠ فارقلا نم لزن يي هل لاق

 ةياع 0 2 لمح ا ةالصلا اان كك لاقو 2 نيتعك ر هةعم تيلصو. ؛ ىلص مث م 3 اتاضررتو 3 اك َ

 )ع نو:جعكبر ةمعأب كن 9 5 لاّقف 4م اء

 دق ناكو ء ا هع نبا وهو « لفون نب ةقرو ىلإ ةجدخ تيهذف ٠ ةجد+ كلذ مالسلاو ةالصصلا

 : هل لاف «ماتأف هتلسرأف . ادم ىلإ لسرا : لاف هتلأسف « ةينارصتاا ىف لخدو « هموق نيد فلاخ

 كن وعد ىلإ تيقب نبا هللاو لاقف ء ال لاقف ؟ ًادحأ هللا ىلإ وعدت نأ مالسلا هيلع ليربج كرمأ له

 « شيرق رافك ةنسلأ ىف ةعقاولا كلت تعقوو , لوسرلا ءاعد لبق تام مث . ًازيزع ارصن كنرصنأل

 كةزوسلا اهنه ل وأ: نق كابآ اس وهون زدجع يبل ةنأللع كاعتملا مسقأ +. نوح نإ [ىلاقت

 . ةيناثلا ممل ير نتابع ن نبا لاق مث

 ( كبر ةمعنب ) هلوقو « ريالا (نونجع) و ( ام) مس ١ وه (تنأ) جاجزلا لاق 4 ةيناثلا ةلأ أسما[ )

 . لقاع هللا دمك تنأ لاقي اي( كبر ا كنع ىفتنا ىنعملاو نيلا ىف عقو مالك

 نأ هانعمو « ريقفب تسل هللا ةمعنب ثنأو « مهف هللا ةمعنب تنأو . نونجمب تسل هللا ددحب تنأو
 , هءارك ]و هفطاو هللا ماعنإ ةطساوب تلاز امنإ ةمومذملا ةفصااو ؛ تاصحاعإ ةدو.لا ةفصلا كلت

 ام اي مط وقل باوج وهو ؛ ةوبنلاو ناعإلاب كيلع ( كبر ةمعنب ) ديري سابع نباو ءاطع لاقو

 , تافصلا نم عاونأ ةثالثب انه هفصو ىلاعت هنأ ملعاو ( نونج كنإ رك ذلا هيلع لزن ىذلا



 نورطسيامؤرلةلاو : ىلاعت هلوق ا

 رب را هس اس نس اس سس 6 دق ل

 »١١« ناز رطست امو مقلاو

 ام لاصفنالا ريدقت ىف تناكةفوقوم تناكاذإو ءاهيف نينك اسلا عامتجا ةلالدب فقولا امب ىوذي

 هجوو « لاصتالادنع مفلا فور> َق 0 ام امال « نيريتلا بجو اهدعب ام تاصقنا اذإو , اهدعب

 ناذثا دحاو ددعلا ىف هوقو ( هللا ملا ) وحن ىف فورحلا هذه عم عطقت مل لصولا ةزمهنأ ءافخإلا
 انرك ذ دقو نونلا تيفخأ !ملصو اذإو لصولا ريدقت ىف اهنأ انملع اهعم ةزمحلا عطقت مل ثيح نف

 «(لصتا.نِ]و:هيلع فوق وملاك ءاجحلاو ام اهنال ىلإ تحيأ اهرابظإو ءارفلالاق « سيو .سط ىف اذه

 لك ىلع عقاو وهو سنجلا وه هب مسقلا نأ ( امهدحأ ) نالوق هيف 4 مل-ةلاو ) ىلاعت هلوقو

 ملع «ملآلاب لع ىذلا « مر مذا كيرلا لاعتناق رخال: نمو ةانعلا قا نماذل كتكي لف 1

 ( نايبلا هملع ؛ ناسنإلا قلخ ) لاف قطنلاب نم مك ملقلاب ؛ هنأت كتف ( معي ملا م ملام ناسنإلا

 نكسمتي ام هب ديعبلا فيرعت نم ءرملا نكمتيف بطاخما ةلزنم بئاغلا لزني نأ هب عافتنالا هجوو

 0وارنأ ةنبخا قاب ىذلا“ةوونملا مللقلا وه هب مسقملا نأ (ىناثلاو ) بيرقلا في رعت نم ناسللاب
 موقت نأ ىلإ ناكوه ام بتك ١ هل لاق مث ملقلا هللا قاخ ام لوأ سابع نبا لاق « ملقلا هللا قاخ ام
 هلوطرون نه ملق وهو لاق لامعالاو لاجآلا نم ةعاسلا موقت نأ ىلإ نئاكوه امب ىرجخل « ةعاسلا

 كلو كلا كيك "لاق ملقلا هللا قلخ ام وأ لاو هلك نسل 2 راو 21

 بحي ربلا اذه ىضاقلا لاق . هنم غرف دق ىمأ ىلع سانلا ىرحي امو ةمارقلا موي ىلإ نئاك وه اه

 اا رن لدول ةراتكتلا قاع رم هلا "وه ئأذلا ملقلا نآل ء زاجلا ىلع هلمح

 لات ميزكست دلال لب ؛ لاح ةباتككا ةلاآاهن وك نو ناك 00 4 وك نيب عا كانا

 رمأ كانه سيل هنإف ( نوكيف نك هل لوب امإف ًارمأ ىضق اذإ ) هلوقك وهو ن 5 رفاوجلا

 20 سانلانمو « ةعفادمال و ةعزانم ريغ نم رودقملا ىف ةردقلا ذافن درج وه لب . فياكت الو

 هنأ هياع ليلدلاو اولاق , تاقولخملا عيد لصالاك وه ءىثث هنأو ؛ لّقعلا وه انبه روك ذملا ملقلا نأ

 راظنف ةرهوج ىلاعت هللا قلخام لوأ : رخآ ربخ ىفو « ىلقلا هللا قلخ ام لوأ نأ رابخألا ف ىور
 ديزلا نمو تاوهسلا ناخدلا نم قا ديزو ناخد اهم عفت راف تنخ*خستو تباذف ةييهلا نيعب املإ

 لصأ ىه ىتلا ةرهوجلا كلتو لقعلاو ملَلا نأ ىلع لدن اهعومجمب رابخألا هذبف اوناق :ضرالا
 . ضتانتلا لصح الإو دحاو ءىث تاقولخلا

 . « نورطسي امو ل ىلاعت هلوق
 مسقلا نوكتيف « مرطسو دارملا نوكي نأ لمت>يف ؛ ردصملا ريد## ىف اهدعب ام عم ام نأ معا

 انااوواه اور دقتلا || عويرشلا ككل وتر لاقل تالا ةؤكيا نأ الز متو . ةباتكعلا نطفنإ آنفا
 بتكي ام لكبو « ملق لكب مسقأ ىلاعت هناكو , ًارهاظ ىنعملا ناك هللا تاقولخم ىف لف لك ىلع ىلقلا



 / مقا ةروس

 ( ملقلا ةروخ)
 4« ةيكمةيأ نوسخوناتنثا ىهو إل

 ةمويسوتع - 2 از دار دج 1

 < ميحرلا نحرلا هللا مسب )
 : ناتلأسم هيف 4« نإ

 ةرقبلا ةروس لوأ ىف اهانح رش دق سجلا اذه ىف ةروك ذملا لاوقالا ( ىلوألا ةلأسملا ١
 سنوي رك ذ ىف هنمو ؛ ةكمسلا وه نونلا نأ ( اطوأ ) عضوملا اذه اهب صتخي ىتلا ةدئازلا هوجولاو

 مهنم اذهب نولئاقلا مث ىدسلاو لتاقمو دهاو سايع نبا نع ىورم لوقلا اذ-هو ( نونلا اذو :
 نم مهنمو « ىلفسلا ضرألا تحت رحب ىف وهو ضراألا هربظ ىلع ىذلا توحلاب مسق:هنإ لاق ن

 0 مسق هنإ : لاق نم 0 هو.« هنطب ىف مالسلا هيلع سنوب سبتحا ىذلا بوخلاب مق هنإ لاق

 كاديدفلا رانا ىسادتع نبا نعي قوم ا و ( ىناثلا لوقلاو ) همدب ذورع مهس خطا ىذلا

 ءاشلا لق .هتهزور, ةاودنلا وه1نونلا نأ ةداتقرو يشملاو

 موجسلا عمدلاب نونلا تقلأ مييلإ ىف عجري قوشاا ام اذإ

 لصحي ةرات مهافتلا نإف ؛ ةميظع ةباتكلا ببسب امم ةعفنملا نإف ؛ لقلاو ةاودلاب امسق اذه نوكيف

 هللا مىمأي ام ةكئالملا بتكت حول نونلا نأ ( ثلاثا لوقلاو ) ةباتكسلاب ىرحتي [ةرات]و قطنااب

 كمإللا هب تتكت 0 دادملا وه نوناا نأ ( عبارلا لوقلاو) ًاعوفرم ةرق نب ةيواعم هاور هيف هب

 نانرضووومر# نآرانع 0 بجو هب امسق» هانلعج اذإ اناآل ةفيعض هوجولا هذه نأ ملعاو

 القنا ؛ ملقلاو هنو لفرد 0 ةوكتم ست [ وأ كسل ما ءانيشاك ريدقتلا اذه ىلع مس هلا

 ففي ةااوغ نانا نإ راهحتف ىو هفيررهن 1ةلورأ لدار كور مقرر طت نإ كلغ فاك كاز ررا ملقلاو 1 فو

 دكا فق نمحرلا م اهلون نمحرلا نم عمت هنإف نمحرلا فور> نحال نون نأ ) سماخلا لوقلاو)

 كي اعلا او « مسإلا اذه ماهتب مسقلا د يتمقتلا 37 5 اذه نم ريخآلا فرحلا اذه هللا

 نضازملا نكي قطاومللا فق: نيوك ا امإ هنأ قملا لب « ةينطابلا تاهرت باب حتفي هزيوجت نآل

 ةةزقنلا طرد ليفأ قي ةزركدنملا هردولا طءاكيردأ ىقحلالفتم

 هنألف اهرهظأ نف ( ملقلاو ن) هلوقنم هئافخ]إ و نونلا رابظإ ىفنوفاتخم ءارقلا يناثلا ةلأسملا)
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 ع دما ل ةرخو ةزوس صاع 2 د كرا ها داسوؤث ه. ه2 هر

 نم نيرفاكلا ريح قف اتحد 9 ىعم ا :كلاها نإ متيارا لق

 دعب تاو ساعدنا و هه تدص قاع 0 راسو يدق ار :

 ىف وه رمل نوباعتلسف انك نوت 4 1 < نمحرلا وه لق ىرد 0 تيد
2-2 1 2 

 6«. » :.قيعملل ات من 3 ا 11 0 حبصنإ م 3 17 100010

 اب توتا 2

 4 ملأ باذع نم نيرفاكلا ريج نف انمحر 11 نعمارمو ها نككلعأتنإ مني رأ لق ١ ىلاعت هلوق

 هللا باذعي مهبفوخ نيح عقلي دمحم رافكلا هلاق ام ىناثلا عونا نم وه باوجلا اذه نأ معا

 نولوةيمأ) ىلاعت لاق اك« كالهلاب نونم لا ىلعو لِي هللا ل وسر ىلع نرءذياوناكةكهرافك نأ ىورب
 مث( ادبأ 1 كرات لودقلا تلعنت (نلنأ متنظ لب ) لاقو ( نونملابير هب صيرتن رعاش

 ىلاعت هللا نإ مهل لق و «ةيآلا هذه وه ( لولا ةلعولا ):نايجتؤ نم:كلذي. نع ٍتاجأ ىلاغت“هنإ

 70 كل دفن قلاع قللت ف 5 قلل دعانا ل1 ار نوح وأ ةياحإلاب متكلم أ ءاوس

 نأ متيلع اذإف ءاهريغ وأ ِ ري مانصالا نأ نونظتأ مكب لزن اذإ هللا باذع نم مك ديب ىذلا

 . ثعبلاو ةوبنلاو ديحوتلاب للعلا وهو باذعلا نم مكصاخم امب متكسمت البف مكل ريجمال

 نم نودلع:سف اناكوت هيلعو هب انمأ نمحرلا وه لق ١ ىلاعت هلوق باوجلا ىف ( ىاثلا هجولا )

 24 نيمد لالض ف وه

 يطاق ورفكلا لهأ مت أ و اعذليقيال هنأ لعيفاناكوت هيلعو هبانمآ نمح !لادأاندلاو
 ركل اج ر ىلع ماكو: ثيح متن متامف 5 لعال(انلكوت هيلعو) لاق مث « مترفك اهب ر فكن ملو هب انمآ انأ
 . (نيرفاكلا ريحت نف) 00 قفو لعن وكيل ءايلاب ءىرقو « ةبطاخلا لعن ولءّتسف ءىرقو ؛ ملاومأو

 لق )ل ىلاعت اعف ٠ هيلع ليلدلا ع « هريغ لع هيلع لك نأ بي هنأ 1 أ1 هلأ معاو

 .4 نيعم ءامب مكيتأي ن ف أزوغ مكؤام ح حيبصأ ن نإ مت ار

 نإ كوارشأان لأ ىأ ءنفكلا نف.هنلع ُم أم حبق م ممريأ همعذ ضعبب نب رقد مهلعجي نأ ا

 ذئذيح لل لاقيف , هللا وه اولوقي نال دب الف ؛ نيعم ءأع 2 3 نف ضراألا ىف ًاهاذ مكؤام راص

 ىذلا ءاملا متيأرفأ ) هلوقك وهو ؟ ةيدوبعملا ىف هل اكيرش الصأ ءىثث ىلع ردقي ال نم نولعجبت ملف

 ضراآلا 5 ا راغىأ ( ًاروغ ) هلوقو ( نولزملا 0 ل متتأأ «نويرشت

 ردصملاب ىعس افلا ىندع انبه روغلاو ضراألا ف بهذو بض اذإ أ روغ ررغل 5 راغ لاقي

 ليقو « عيبت نيعلا لوعفم نم وهف نويعلا هارت ىذلا رهاظلا نيعملاو ءاضرو لدع لجر لاقي اك
 ىلاعتو هناحبس هللاو « ىرجلا ىف ندم لبق هنأك ىرجلا ىف ناعمإلا نم نويعلا ند ىراجلا نيعملا
 . ملسو هبأصو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا ىلصو ٠ لعأ
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 م ىذا 5 ليقو اورَمك َنيذل م تنس ل هوار ابلف

 نصاب ذل

 6؟0/) لوعذدب هل

 نذلا هوجو تيس ةفلز هوم 2 ىلاعت لاقف دعولا كلذ لوز دنع ملاح نيب ىلاعت هنإ مش

 : لئاسم هيفو («اورفك'
 ابرق هوأر الف « ريدقتلاو برقلا ةفلزلاو «دعوال ريمضلا هوأر املف هلو « ىلوألا ةلأسملا

 ليلو: فم ااذخو ا. ةنياعم/نئللللا لاقو:.:بتزقلا قنا او ةلااك لكك ديرة نتعامل (لمففو

 . ةنياعم هأر ناسنإلا نم برق ام نآل كلذو « ريسفتب

 ةبآكلا اهتاعو تدوسا سابع نبا لاق ( اورفك نيذلا هوجو تئيس) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 .ىثثلا ءاس لاقي « ةنسملا دض ةئيسلاو ؛ حبقلا ءوسلا لّضاو هةوملا اهف: نيت جاجزلا لاقو « ةرئقلاو

 تدحبق مههوجو تئيسىعف دعتمو مزال لعفوهو ؛ حبق اذإ ءاك ءىسو ؛ حبق اذإ . ءىسووف ؛ءوسل

 . لتقلا ىلإ داقي نم هجوك مههوجو تراصو ؛ او>لكوةرتةلاوف دوما اب ةعومراكتلا اهلنا

 ىف دعولا لمح نف « ىضاملا نع رايخإ ( ةفلز هوأر الف ) هلوق نأ ملعا 4« ةثلاثلا ة أملا ١

 ملسم وبأ لاق اذهلف هلوق ىلع ةيآلا ريسفت لوس باذعلا قاطم ىلع ( دءولا اذه ىتم نولوةبو ) هلوق

 تيس دوو داعب لزن ىذلاك مط كلهملا هللا باذع مهاتأ امل هنأ ىنعي ( ةفلز هوأر الف ) هلرق ىف

 انعم ( ةفلز هوأر املف ) هلوق ناك ةمايقلاب دعولا كلذ رسف نم امأو « مهنم هيرق دنع مههوجو

 ةمايقلا لاو>أو ىضاملا نع رابخإ ( ةفلز هوأر الف ) هلوق نآل كلذو « ةفلز هوأر ام ىف

 اوأر امل ىأ ( ةفلز هوأر اسلف ) لتاقم لاق ؛هانلق امب ظفللا ريسفت بجوف ةيضام ال ةليةّتسم
 © ًايارق وجال افي بلاقاللا

 ::الكانمم هيفف نوءدت هب متنك ىذلا اةقيزبقو )لست هلوق امأو

 . كلذ ضعبل مهضعب لوقي لب نورخآلاقو « ةينابزلام نولئاقلامهضعب لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا
 ١) نوعدت ) ديرب ءارفلا لاق ( اهدحأ ) : هوجو ( نوعدت ) هلوق ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا : 5

 نكايفتو نك 1 ةغللا ف دحاو نوعدتو نوءدنو « هب نولجءتستو نوبلطت ىأ ءاعدلا

 ىأ هنولطيت متنك ىذلا اذه : هانعم ىوعدلا نم ل ( اهناث ”و) نور دتو نورخدتو ( 0

 اذه نوكي نأ ( اهثلاثو ) نوث هبال مكن :أ ( نوعدتو ) هبيسب مت ك1 ئئغلا را ةمزنأ مينأي ال لطاب هنأ

 فمانع نوعدت مت دك, لبا ال ناوعدت"ىذلا يلا ىنءملاو راكنإلا ليبَس لع ًاماتفتت] .

 (نوءدت) ةعبسلا أرقو ٠ 3 نم ةفيفخ (نوعدت) ىرضحلا بوعي أرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 . ءاعدالا نم ةلقثم



 0 مك أرذ ىذلاوه لو : ىلاعت هلوق /

 مكأاو 2م راج 2غ ادور هد

 اذهىّتم تارا (2؟1» انروش 4 آو ضرألا ىف مك 0 ىذلآ 1 ف

 هللا را ميك 2 262-261 0

 0 در اا 7 - دنع ملعلا امعإ لق «؟6د نيقداص مكشإ دعولا
 - 2 3-ما |

 ادع سو ثم 1 )ل 2م ه6 مخ 6 راو عة دف

 : ةتيلا هتمعت متركش أم متنا هناضم باط ىلإ ال لّقعلاو رصبلاو عمسلا مق رد انا متاو

 .« نورشحت هيلإو ضرآلا ىف َّ أرذ ىذلاوه لق  ىلاعت هلوق (ثلاثلا ناهرباا)
 عمساا ىهو ( اناث ) ناسنإلا تافصب مث ( الوأ ) تاناويملا لاو>أب لدتسا ىلاعت هنأ معا

 نوملك 30 جتحاو (ضرألا ف مك أدذ ىذلا وه) هلوةوهو أنا كل هتاذ ثوع كح مث , لهعلاورصبلاو ||

 ةف-سالفلا هلوقي ام ىلع ةي 5 | زي>تلا نع درجلا رهوجلا وه سيلا ناسنإلا نأ ىلع ةيالا هذ-م

 كن اننألا 1ر3 نيف ) ضرآلا َّق مك 1 ىذلا وه لف ) لاق هنالل نيملسملا 0 ةءامجو

 ناكاسنإ لئالدلا هذه ىف عورشلا نأ ملعاو « امسج ًازيحتم ناسنإلا نوك ىضتقي !ذهو ء« ضرألا

 زيزعلا وهو المع نسحأ مكيأ مك ول هل هلوق ف مالت الا نم هاعدا م تيل ردنلاو حلا هوح نا 3

 هلوقب | مم مث ٠ 010 00 د يراك اذه كا 1 لجال مث ( روفغلا

 ةداعإلا ىلع ةردقلا بجو ءادتبأ 0 ىا اذلاىلع ةرد< )ظأتناكال و( سرا ُّق مَ وذ ىذلا له لق )

 تايثال ناكامإ لث ال.رلا نم ه رك ذ مدقت 8 عيمج نأ 0 ا لاق مرج ال

 . بولطملا أ أذه

 نيئيش رافكلا نع ىكح هللاباذعب مهفرخنأب ملسو هيلع هللا لص ار أ 1 لاعت ه ملعاو

 5 تقولا نيمعت هويلاظ مهنأ ) امهدحأ 0

 3 لكاسم ةيفو 4 نيقداص منك نإ دعولا اذه ىم نولو#يو 1 ىلاعت هلوق وهو

 دجوي ام لمتحي اذهف لبقةتسملا ظفلب لوقي : لاق ىلاعت هنإ لم وبأ لاق « ىلوآلا ةلأسا ١

 . دعولا اذه نولو#ي اواكف : ريدهتلاو 2 ىضاملا لماحو 0 ليعتسالا 6 لوقلا اذه نم رافكلا نم

 انا اهنولودي اوناك مبلعاو . ةيرخسلا ليبس ىلع كلذ نولوةي اوناك ميلعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ر

 . هل لصأ الف لجعتي مل امل هنأ ةفعضلل

 ) قائلا ل ةمايقلا هنأ ) اههد>أ ) ناهجو هيف ؟ وه ام هنع لوؤسملا دعولا ) ةئلاثأا ةلأسملا م

 قل ءاقنكإ كلذ دعب رهظن فدا لاه ةراثز : تاذعلا ىلاق هنأ

 4 نيد م ريذن | انأ اعإو هّللأ ل:ع ملعلا امم لق 7 كاك هلوقب لامك اذ 5 نع هللأ فاجأ مث

 ىف فاك وهو ؛ ىدنع لصاح لوألا ملعلاف . عوقولا تقوب ملعلا ريغ عوقولاب ملعلا نأ دارملاو

 . هيل ًانيبم اردن ىتوك ىف ةجاح الو.. هلل الإ سيلف ىتاثلا معلا امأ ؛ ريذحتلاو راذنإلا



 اوس ةيآلا .مك اهثنأ ىذلا وه لق : ىلاعت هلو

 0 5-2 هر

 55 لمق 1 راغطال اللاو عمسلا م 24 لادا كيك 0 امقذا ىذلأَ وه لق

208 08 

 - را هر -

 2 نافركشل

 لصفأ ءانب نم ءىث ءاجو ؛ كلذك ىمآلا سيل : فاشكلا بحاص لاق , عشقأف باحسلا خيرا

 َْق لخد باد>سناا عشقأ كلذكو 0 تا راصو بكلا ّق ل 0 ل كلوق ل 2 ًاعواطم

 ىف لخد مالأو رةفاا نع ةرابع راصف . ءاعولا ضف: وهو ؛ ضفنلا ف لخد ىأ . ضفنأو « عشقلا

 . عشقناو بكنا وهف عشقو بك عواطم امأو ؛ مرالا
 نأ ةانعل ( اهدحإ رز اهو» , (هدو ك8 )لرد ذ (ةينا ا ةلأملا)

 1ك هبجو ىلع رخو ةعاس لك رثعيف . ضافخناو عافتزرا هبف“ لب ونس ريغا ناكم ف ىّنُم ىذلا

 ىلا فادستلا نأ ("ايناثو ) روراعاو رولا نما 06 ىأ 32 ىف ند لاح لس

 نيقيلاو لعلا عم ةمولعم ةمج ىلإ ىثمي نك نركي ال ةّريلاو ةلاهجلا ىلع اذكهو اذكسف ىثمي

 نوكي ل هيدر لع بكش لازال دعت قا رظالا يدب ال ىلا ضل نا

 لاح ةياكح اذه لاق نم مهنف اوفلذخا مث , مولءملا قي رطلا ىف ىثملارصبلا ميحصلا ىوسا لجرلاك
 + هرج ا هللا هريثأل هللا ىصاعم ىلع بك أ رفاكلا ةداتق لاق , ةرخآلا ىف رفاكلا

 نورحلا لاق , ةمانقلا موب ىوساا قيرطلا ىلع ىلاعت هللا هرشذ حضاولا نيدلا ىلع نأك ن :مؤااو

 اذه لاق نم مهنف ًأضيأ اوفاتخاو . ايندلا ىف لهاجلاو ملاعلاو رفاكللاو نمؤثملا لاح ةياكح اذه لب

 دارللا لتاقم لاق“ نادم عصخس هلع 1 لب لاق نم مهنهو ؛ رافكلاو نينمؤملا عيمج ق> ىف ماع

 باطل ادبعنت ةزتحو"لهجوبأ دارا سانعنبا نع ءاطع لاقو « مالسلاو ةالصلا هيلعىنلاو لبجوبأ

 ريما جرام و «لوجس ور ره هه ركع لآقو

 عملا ل لءج وامك أقنأ ىذلا وه لق ل ىلاعت هلوق هتردق لاكىلع 4« ىلاثلا ناه يبلا ١)

 . ري توركبشت اف للك هدف ال اي رامز

 د 1 معا
 بسأأ لاح هيفام بئاعن هآارذو ؛ةيالا هذه وهو سانلا ل نم هدءب ناهرياا د رواء وهلا

 ةدئاف الف أرارم باتكلا اذه ىف ةثالثا رومآلا هذه لاوحأ حرش مدقت دقلو  داؤفااو رصبلاو

 تاءاطعإلا هذه كتيطعأ لاق ىلاعت هن اك. ةفيطل ةقيقد ىلع ًاييذت انبهاهرك ذ ىفنأ ملعاو ؛ ةداعإلا ىف

 امب متريتعا الو هومتءم“ ام اولبقت ملف اهرمتعيض منك ؛ ةفيرشاا ىوقلا نم اهيف ام عم ةثالثلا

 اذبلف ء بهاوملا هذه متد_ةأو معنلا هذهمتءيض مكن أكف « هومتلقعام ةبقاعف مئلءأتال و( هوع رصلأ

 ؛ هاضرهجو ىلإ ةمعنلا كل: فرصي نأ وهولاعت هللا ةمعذ ركش نآل كلذو (نوركشنام اليلق) لاق

 «م,. -رططظ ٠٠١١



 ةيآلا 8 - ليو ره ىئذلا أذه م ِح لاكن هلوق 1/7

 جي دق ه هرم جه ها ءىنوز 2ر22 ما هه

 َنورفاكسأآ نإ 000 نود يا رصنب م ال, د يوه ىذلآ اذه نما

 م هس هنااا 0-6

 ىا وجل لب هقذر َكَسمأ نإ ا ىذلا اًده نمأ هرورغ ىلإ

 هم هه ه سس سر هاما هدد 22 هبارارت

 لعبا و ا ىشسم ةرما 2 هجرك 2 ىشع نما ىرد روفنو وع

 هسمهر -

 اذكب ريصب نالف لاقي «ملاعلا ىنعع نوكي ءابااب ىدع اذإ ريصبلا ليق نإف ؛ كلذك تادوجوملا

 م تارصملاب ريص) 34 تائومسملاب ع هللا نإ 5 لاقي هنإف )ع منال انإق ) هب ًالاع ناكنإ

 الإ كاوا امك نإ نحل نود ا مكر صن 5 لا وره ىذلا اذه 58 7 ل5 هلو#

 : « رورغ ف

 ةالمصلا هل يلع كودمرلا ةرعد ىلإ نوتفتاي الو ! كا اانهبإلا 02 نوءنتع اوناك نب رفاكلا نأ معا

 ممدنجو مهله ببسب مهل ةلصاح تناك ىنلا ةوقلا ( اما ) نيئيش ىلع مهليوعت ناكو ؛ مالسااو

 تافآلا لك انع مفدنو 2 ت اريخلا عي 2 لإ ندع ناتو اره ذع ه نولو#ي اوناكمهنأ ل

 ركل دنج وه ىذلا اذه نمأ ) هلوقبف لوألا | امأ : نيبجولا نيذه نم دحاو لك مهيلع هللا لطبأ دقو
 هيلإ ةراغقنإ ناسا[ حملا نو با بلا]" لقي ىف متنعأ مأ) هلوق لع قدن اذهو ( نمحرلا نؤذ ند َّ .

 لاق مش 2 يلع هباذع لاشرا نإ هللأ كود نم مكر صن 1 2-3 وه ىذلا اذه لاقيو 2 عومجلا نود

 . مهم لزني ال باذعلا نأب مهرغي ناطيشلا نم ىأ ( رورغ ىف الإ نورفاكلا نإ )

 ( هقزر كتنأا نإ مكقذري ىذلا اذه نمأ ر) هلوق روف ىلاثلا امأ

 رك ا مم ًاضيأ اذهو 2 نع قررا هللأ كل نإ تلا نم مكقزرب ىذلا نم: ىنعمللاو

 ءاوم قازاؤ اذ جاو اهلا ويقر شا لاو ف طالاك قولا كابن كالو هنا هنأ هوم ل ةغاؤذ

 فمع قال قولا حوضو عم أرددشتو وادع كلارك 4 زودنا و وتغ ق ازال 2 ىلاعت لاق

 ايندلا ىلع مهصرح ببسو وتعلاف . هنع ضارعإو قحلا نع دعابت ىأ ءروفنو ربكتو در“ ىف ىأ
 ؛ ةيرظنلا ةوقلا داسف ىلإ ةراشإ اذهو ؛ مهلهج ببسإ روفنلاو « ةيامعلا َةوَقلا داسف ىلإ ةراثإ وهو

 « نيفصولا نيذه 9 ىلع لدي ام ىلع هبن , روفنلاو وتعلاب مهفصو امل ىلاعت هنأ ملعاو

 اشم فد( 0 ىلعأ نير تأ ئدهأ هبجو ىلع كك ىدع ن .م 2١ ىلاعت لا ةف

 تعش 6-3 أ ف هتيبك لاقي ٠ هبك عوأ طم تكل ىدحاولا لاق 4 ىلوألا ةلأسملا ,



 0/١ الا -: مللبق نم نييلا ينك دقوا ىلاعتهلوق

 سس ل سس سس سل سس سس سس سس سس سا سس

 هم عع هس ان اس هع

 لِ 77 لو اورو ريكن ناك شكف موب ٠ نم نيد فذكادفلاو

 0 ل ا سل هرتل ها ه يي دم

 «؛ةو ل ءىت : لكب هنإ نمحرلا الإ نهكسمأ ٠ نضبشيو و تاناَص ط رمواابكلا

 0 مهلا نامكو 220 ذا ىدعل ريكذ نا فكف ميلبق نم نيذلا كندي ردكفلو 0

 سيلأ « ىرييغتو ىراكن] ىأ ( ريكن #دراكف يكف ) ىد>اولا لاق ( امهدحأ ) نامجو هيفو

 ءايلا طقس امت]و : لاق مث « ركنملا باقع ريكنلا : ملم و را لاق ماتا و اهش تارت ودع و

 انأو .1 : مع ةرضاكاو ا ,يلع ةمدقتملا للا و ةهءادشم 80 ىد 0 نمو ؛ ىريذت نم

 ىلع ًارداق ىلاعت هنوأ تدث كلذ تبث ىتمو « هتردق لاو ىلع لدي ام ل لاك ورف ناهريباا

 :هوجو نم ناهريلا كْلْذَو ٍ مهعأ] باذعلا عاونأ عيما لاصيإ

 ١) نضبقيو تافاص مهةوف ريطلا ىلإ اوري م وأ رإ ىلاعت هلوق وه 4( لرآلا ناهرباا 4 .

 نرض اذإ اهنممضيو ( نض,ةيو ) اهناريط دنع وجلا ىف نوضح كاطمأل ىأ ( تافاص )

 ةحايسلاك ءاوطا ىف ناريطلا نآل اناق « تاضباقو لي و ( نضيكيو) لاق م ليق نإف نءونج ام ا

 رابظتسالل طسلا ىلع ءىراطف صضيعلا ام ف 1 اهبطسو كفار طال لد ةحام تأ َْق لصالاو 0 ءاملا َّق

 نبنم نوكو٠ تافاص م ىرعم ىلع ل لعفلا طظفلب ىلصأ ريغ .ىراط وه م ءىجخ 2 كرحتلا ىلع هب

 . حاس ١) نم نوكي اك« ةراق دعب :ةرات ضيقلا

 اهؤاقب نكي مل اهءاسجأ ةماخضو اهلقث عم اهمال كلذو ( نمحرلا الإ نوكسميام الملاعق لاق مث
 : قدال) ثان 2. هو , هظفحو هللا كاسمإ الإ: ١ وهلا 1

 انات , هلل ةقولخم دبعلل ةيرايتخالا لاعفألا نأ ىلع ةيآلا هذه لدت له « لوآلا لاؤسلا ١

 ؛ نيطلل ىرابتخا لطف ءاززلا: ىف ريطاا كاسمتسا نآل كلذو ٠ م

 ىلاعت هلل قولي ديعلا لعق نأ ىلع انوه لدف 4 نمحرلا الإ نك 8 0 لاق ىلاعت هنإ مث

 ءامسلا وج ىف تارخسم ريطاا ىلإ اوري ملأ ) لحنلا ىف لاق ىلاعت هنأ « ىناثلا لاؤدلا 2

 ريطلانأ ) لحتلا ىف رك ذانلق ؟ قرفلا اف ( نا 0 ام ) انهه لاقو ( هللا الإ نو ب م

 تافاص ا اا امي هراكرخو 0 ةيحلالا ض#ء كانه انك ايما ناك مرج هلو ) ءايمأا وج ىف تارخسم

 ٠ نمحرلا ةمحر نم ةعفتملل قءاطملا هجولا ىلع ضرقلاو « طسبلا ةيفيك ىلإ !ههاهإ ناكف , تاضبافو

 هنوك « ريضالا ن مك رالا ( لواآلا هجولا ) ناهج وهيا( مصالي نك اف مث

 رع نأ (ىباثلاهجولاو) قدح 5 ا اذه ْق رد نلف لاشي 5 ةقيقدلا ءادشالا _ ع

 عيمجو هعمل م ناوكتف 3 ربيصل 0 لك هللأ و 03 ءىش لاكعت هنإ لوقف ©« هره هاظ ىلع لؤفللا

 لك كنا اقم تركوا حصي ىلاعت هنأ نم انباأ هلوقي ىذلا ره اذهو ؛ تادو.جرملا



 تايآلا . ءامسأا ىف نم متنمأ مأ : ىلاعت هلوق ا

 2.186 صر 0 هيو هوي 6 2 هع

 «١ا/» ريذن فرك نوبلعتسف ابصاح كك لشرب هلا رايعلا َْق نم متنما ما

 مالسإلا لهأ قافتاب كلذو « شرعلا ىلإ ةبسنلاب ًاريقح ًائيش ىلاعت هللا نوكي نأ مزليف « ريثكب

 بجول ءامسلا ىف هللا ناك واف ( هللا لق ضراللاو تاومسلا ىفام نأ لق ) لاق ىلاعت ةنالوراملاغ

 لارا نيرا اهتاخااخ ىلا[ طا كط هيكوز اهدا نأ انلذق أ ناك اذمااو هل لنل كتنلا غرك نأ

 نال كلذو « هباذع ءامساا ىف نم متنمأأ : ةيآلا ريدقت نوكي نأ زويال مل ( اهدحأ ): هوجو هيف مث

 عضوم ءاهسلاف ءامساا نم هيصعيو هللاب رفكي نم ىلع ءالبلا لزني امن هنأب « ةيراج ىلاعت هللا ةداع

 نيرة» برعلا تناك : ٍل-.ه وبأ لاق ( ا مناثو ) هتمعنو هتمحر لوزن عضوم هنأ اك“ ىلاعت هباذع

 مهل لاق ىلاعت هنأكسف « ةيشملا لوق قفو ىلع ءامسلاىفهنأ نودقتعي اوناك مهنكل « هلإلا دوجوب

 ضرألا مب ف نأ ءاشي ام ىلع ةردقلاب هل متف رتعاو « ءامسلا ىف هنأب متررقأ دق نم نونمأتأ

 ميخفت ءامسلا ركذ نم ضرغلاو « هتردقو كلمو هناطلس ءامسلا ىف نم : ةيآلا زيدقت ( اهئلاثو )

 دحاولا ءىثلا فنإف ( ضرألا فو تاومسلا ىف هللا وهو ) لاق اء هتردق يظعتو هللا ناطاس

 فالك رت ايعنلا»ى ينتاك نمد نانو نأ كونا اتاك ىف ةدلحلو ةقفاح ا ]ركل
 زوجي ال ل (امعيارو) انه اذنك نّمرالا ىفو تاومسلا ىف هتكشم نايرجو« هتزدقو هام ذافن

 «مالسلا هيلع ليربج وهو « باذعلاب لكرملا كلملا (ءاهسا ىف نم ) هلوقب داراا نوكي نأ

 ىلاعت هللا نإ : هانعم اولاق ( ررمت ىه اذإف ) هلوقو . هنذإو هللا رمأب ضرآلا ممم فسخ نأ ىندملاو
 نوبهذيف ؛ اف نوفسخم مهو مهاع ولعتف ؛ كرحتتو برطضت ىت> م, فسخلا دنع ضرآلا كرح

 , مدقت (نف روملا ريسفت ان ركذ دقو.« نيلفاسلا لفسأ ىلإ مات رو مهةوف ضرآلاو

 14 ًاصاح مكيلع افا ءامسلا ىف نم متنم أ مأ ١ لاقف فيرختلا ىف داذ مث

 حير بصاخلاو ( ًابصاح مهيلع انلسرأ انإ ) لاقف «٠ طول موق لع لسرأ اي: سابع نبا لاق
 ةراجح اهيف با وه ليقو ءاهتدشل ءابصحلا علقت اهنأك «ءايصحو ةراجح ابيف

 . 6 ريذن فيك نوالعتسف ل لاقف دعوأو دده مث

 نمابع نبا نع ءاطع لوق وهو مالسلاو ةالصلا هيلع ًادمت ىنعي « رذنملا هنإ انبه ريذنلا ىف ليق

 ,راذنإلا ىنعم هنإ 0 و ؛ كلذ مكعفني ال نيح نكلل ؛ هتدصو ىلوسر نودلعتسف ىنعملاو « كا>ضلاو

 ءىذي ( ريذن فيك ) هلوق ف فيك و ؛لوسرلاو باتكلاب مك ايإ ىراذنإ ةيقاع نوءلعتسف ىندملاو

 ولا ل رع ف لوداع ولط اومأا:نكشيباع

 ناهربااو لاثملاب فيرختلا كلذ دك أ تافيرختلا هذم رافكتلا فوخ امل 7 هنأ لعأو

 : لاقف مرفك ببسي تابوقعلا ءذه لاثءأ اودهاش مهلبق اوناكن يذلا رافكلا نأ وهف لاثملا امأ



 د ةيآلا :.اياهجاا ف قي أأ 8ىلاغت كلر

 2 م ا سش هج هدم هادا هرخثو ع

 «>5 روم ىه اذاف ضرألا م كب فسخ ْن .ايسلا ىف نم متنمأ

 رذعتل ةيلص ةيرج> تناكولو ؛دارب اكامنم ةينبأللا ءاننو ٠ اهرفح نكي ثيح ةنيل املعج ىلاعت

 ىفادج نكت كاك, ادندإل وأ اةيفانلا لذه تناك وأني ةنارجتح زنا قا 1جأ(( اًقلازأوبزيكشاذ
 املو ؛ ةرذعتم اهف ةسازغلاو / ةعتتم اهف ةعارؤلاتناكلو ؛ءاتمقلا فا دج ديت تناكو ؛« فيضلا
 قاف يلب 0 : نب اهاهس لااطسأ افانزا اطل كاوكقر اي

 انل ةداقنم نكت ىل ةرادتسالا ىلع وأ « ةماقتسالا ىلع ةكرحتم تناك

 . (هفزر نماولكو) هلوق ىف لوقلا اذكو « ةحابإ أ (اهبكانمىفاوشماف) هلوق (ةثااثلاةلأسملا)

 : فاشكللا بحاص لاق (اهدحأ) ًاهوجو ضرالا بك انم ىف اوركذ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 «' ريعبلا نم ءئث قرأ براغلا نم اههاقتلمو نيبكنملا نال 6 ل-لذتلا'طَرَدل لدم اهك ان ق ىلا
 ىف ةياهن راص دقف « هيكنم ىلع ىثملا 506 ثيح ريسعبلا راص اذإف ٠ هيلع ىثملا ناكمإ نم هدقوأاو

 ( اهيناثو ) ةيلولذلا ىف ةياهن امنوك نع ةيانك (اهك انم ىف اوشماف) هلوق نأ تدثف ؛ ةعاظلاو دايقنالا

 « بك انم لابجلا ثتيمسو اههاك آو اهابج ضرالا بك انم نإ : سانع ناو كاحضلاو ةداتق لوق

 ءاهبك انم ىف ىثملا كيلع تلوس ىنأ ىنعملاو  ةصخاش ًاضيأ لابجلاو . ةصخاش ناسنإلا بك انمنأل
 , قرطلا ىه اهبك انم نأ ( اهئلاثو ) اهئازجأ رئاس ىف لالا فيكف ؛ ليلذتلا نع اهءازجأ دعبأ ىهو
 نع ءاطع ةياورو ؛ لتاقمو ىاكلاو دها#و نسحلا لوق وهو . بناوجلاو فارطاأللاو جاجفلاو

 وف ااماينأج :لجرل اكسو" اهب اولا اربك انما»#' الاقأ ةنينكت ناو هاقلا؟نايتغااو" لانكا

 نم اولكو ) هلوق امأ ( ًاجافت البنا انها رككلرتفل اا ! ضرآلا مل لعج هللاو ) ىلاعت هلوقك

 ىف كثكم نوكي نأ بني ىفي © رؤشنلاهنلإوأ) !ًضارألا ىف كل 1 را ىأ ( هقزر

 ريف نأ: نقلت نم را ىإ هانا لإ ةجكرع نأ ملي نم ثكم هللا قزر نم مكلكأو ؛ ضرآألا

 عم مهءاَقب نأ نيب ىلاعت هنإ مث « رهجلاو رسلا ف ىصاعملاو رفكلا نع مهريذحت دارملاو ؛ هللا ىلإ

 رطماألو « مهيلع سماألا باقل ءاش ول هنأو . هتمحرو هللا لضفب ناكام] ضرألا ىف ةمالسلا هذه

 . تافآلا رطم رهقلا با# نم يفد

 .( روع ىه اذإف ضرالا مب فصق نأ زاغتنلا قاوم مث ءأأ ) ىنعملا اذهل ًاريرقت لاقف

 مكقوف قانا يلع كن نأ ىلع رداقلا وه لق ) ىلاعت هلوق اهريظن تايآلا هذه نأ معاو

 . (ضرالا هرادبو هب انقسفت ) لاقو ( مكلجرأ د

 (باوجلاو) : (ءامسلا ىف نم متنمأ«) هلوقب ىلاعت هلل ناكملا تارثإ ىلع اوجتحا ةيبشملانأ ملعاو
 ئطقتاةاكلا قر ةركنألا 200 افتاب اعرهاظ ىلع اهؤارجإ نكسم ال ةيآلا هذه نأ هنع

 شرفلا نوررخصا ةفلارالا# ارفف 7 نوكسيف ٠ بناوجلا عيمج انيك ا ءارقلا زك



 ةيآلا 3 الولد ضرالا سَ لعج ىذلاوه : ىلاعت هلوق 58

 ٠ 05 تعلم 2 دس “و و هيس د تا 2 68 هاذه رت 2 ساد 2 هادم ل

 هقزر نمد اولكو ا قى اوشماف الولذ ضرالا م 5 لعج ىذلا وه

 ت0 ا 00
 ١62« دوهتنلا هملإو

 _- ه6

 عفرلا ل ىف قلخ نم نوكي نأ ( اهدحأ ) : هجوأ ةثالث لتحت ةيآلا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىف قلخ نم نوكي نأ ( اهناثو ) هقولخم ( قاخ نم ملي الأ ) ريدقتلاو ًارمضم نوكي بوصنملاو

 ىلوأ 0 لالا قا اتا م لأ ريدقتلاو ٠ 1 عوفرملا نوكيو بصناا ل<#

 اكفنا لا لاو و6 نكن 116 للاكل هوك داي انا لا تتلا 0

 اكام ريدقت ىف نع نوك: نأ (اهئلاثو) لوألا ال اذه ةيآلا نم دوصقملاو هقولخ وه نم لاوحأب
 قلاب لإ كاع ناكع ريدقتلا اذه ىلعو( اهانب اهو ءامسلاو )هلوق ىف نم ريدقت ىف ام نوت

 . ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نوكست نأ ىضتقي اذهو مثرودص ىف هنورمضيو هنوروب امو قاخلا
 ماعلا دارملا مهضعب لاقف ( فيطللا ) ىف اوفلتخأ مهنأ لعاف ( ريبسخلا فيطالا وهو ) هلوق امأ

 « نيلعافلا رثك أ ىلد اهلمع ةيفيك خت ىنلا ةفيطللا ءايشأللل العاف نوكي نم دارملا لب نورخآ لاقو

 الإو برقأ هجولا اذهو « مهيفو محل هريبدب قئاقد هب داربو بيدي هدابعب هللا فطل نإ لاقي اذهلو

 ااراوكم مدع رب كذ ناكل

 هيلإو هقزر نه اولكو امك انم ىف اوشماف الولذ ضرأللا 5 لعج ىذلا وه إل ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيف 4 رز

 ام املاع هن وأ لئالدلاب نيب ىلاعت هنأ وه اهلبق ام ةيآلا هذه قلعت نأ معا ( لوألا ةلأسملا ١)

 دج كلا يع لاف نما ةريطن ٠ ديدهتلا ليدس ىلع ةيآلا هذه هدعب 8 مث «نوناعي امو نورسي

 اهكل لك كتم اهو ىلا رادل هذه _ىف لسلج اذ كشنالعرو كاري كفنرعأ ءانأ نالفاي شلاق ةالاوملا]

 2111 كلم ار التم ىه ىلا راظلا ده تلطج تنشنإ تا دام قنات دوز كاف ايه ىنلا ةيخلا

 «لانإلل افي اك انيه نكن: ايي هكليت لل عتألل اكسو اهذ نيغتت ىتلااخ اهوا انثنم كتم الم

 هذبف « ىلاقع نم نيزرتح ىنم نيفئاخ اونوكف ٠ مكروجو مكسب ماع ىفأ اوءلعا رافكلا اهأ
 اهنالذ ىذلا انأ ٠ 5ب رارضإلا نع ءايشألا دعبأ امنأ نودقتعتو ءاهيك انم ىف نوشع ىتا ضرآلا

 تازنأو ء ضرآألا هذه ب تفسخ تش نإ ىتإف , ابك انم ىف اومشماف  مكعفنل ًايبس اهتاعجو مكيلإ
 . اهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا ىف هجولا وه اذهف « نحلا عاونأ ءامسلا نم اهيلع

 دايقنالا وهو « لذلا هردصمو ؛ كل لذي ىذلا داقنملا : ءىث لكن م لولذلا 4 ةيناثلا ةلأملاز)
 ابلعجأم ىلاعت هنأ (اهدحأ ) لاوقأ لولذلا, ضرالا فصو ىفو « لولذ ةباد : لاقي هنمو ؛ نيللاو
 هنأ ( اييناثو ) ةنشخلا ةرخصلا هوجو ىلع ىثملا عنتمي اك ابيلع ىثملا عنتمي ثيحب ةنشخ ةيرخص



 0 ةيالا . ممر نوشخم نيذلا نإ : ىلاعت هلوق

 ملع دق ن نأ ديدان ملعلاب قوبسم دصقلاو « هرايتخاو لعافلا دصتب نو كول صا

 ديزأ وه ام عوقو نم ىلوأ رادقملا كلذ عوقو نوكب ىت> رادقملا كلذ داحيإ دارأو رادقملا كلذ

 صقنآلا وأ ديزاألا نود عوقولاب رادقملا كلذ صاصتخا نوكي نأ مزا الإ و ؛ هنم صقنأ وأ هنم

 نآؤديال هنام اًثيِش قلخ نم نأ تتفق« لا وهو حجرمل ال رخآلا ىلع نكمملا فرط دحال ع

 هذمم انباحأ كيسمت : لوقنف ةمدقملا هذهتّديث اذإو . هتيفيكو هتيمكبو قولخلا كلذ ةقيقح اناع نوكي
 لامفأل اد وم د.علان اكوا اولاق ( لوآلا هجولا ) نيمجو نمهلاعف آل دج وم ريغ دبعلا نأنايبىف ةيآلا

 نيهجو نم ةمزالا ا نايب : اهل دجوم ريغ وهف اهايصافتي ملاع ريغ هنكل ء ارليصافتب ماع ناكل هسفن

 ديزالا عوقوو نكم الث ةكرحلانم ءازجأ ةرشع عوقو نأ ( ىناثلا ) ةبالا هذهب كسلا (لوآلا )

 دبال ؛ صقنألا نودو ديزالا نود عرقولاب ةرشعلا صاصتخاف:ء نكم ًاضيأ هنم عال, هنم

 صقتًالاوديزآلا نود هعوقو ناكل الإو « عاقيإلاب هصخ رات لا رداقلا نأ لجال نوكي 5

 دب الف عاقيإلاب ةرشعلا كل: صخ اذإ راتألا رداقلا نآل ٠ حجرم ريغ نم ثدحلا نكمدلل ًاءوقو

 هينا ًادجوم ناكول ديعلا نأ تدشف ٠ امتلأ الود 001 ةزلمع عقاولا دا ا نارك كأي

 نأ ىلع اوةفتا نيماكتملا نأ ( اهدحأ ) هوجولف !مليصافتب ملاع ريغ هنأ امأو . اهليصافتب املاع ناكل
 ىف لعف دق ةئيطيلا ةكرحلل لعافلاف « تانكسلا لاخت لجالل ةئيطيلاو ةميرسلا ةكرخلا نيب توافتلا

 ًانوكس انبهو ةرح انه لعف هنأ هلابب ةتبلا رطخمل هنأ عم ًانوكس اهضعب ىفو ةكرح زايحالا ضعب
 ىلإ زامحالا ددغ فرع اذإ الإ تاكرملا كلت ءازجأ ددع فرعد ال ةكرح لعاف نأ (اهناثو)

 ةفاسملا كلت اهل عستت ىتلا ةيدرفلا رهاوجلا نأب هيلع ىلع فقوتي كلذو اهاهتنمو ةنكسملا أدبم نيب

 ١ رحتي دقهيلعىمغملاو مئانلا نأ ( !هلاثو ) مولعم ريغ كلذ نأ مولعمو ؟ ىه َّ اهزعا لب اهلا

 أو « ىلع ىنأ دنع نأ ( اهعبارو ) اهتينك الو ةكرحلا كلت ةيهام ملعيال 37 عم بنج ىلإ بنج نم
 1 رطخال ام بجوملا ىنعملا كلذ نإ مث , زيا ىف لوصحلا ىضتقي ىنعم لعفي ا] لعافلا مثاه

 ةيآلا هذهب كسلا ىف ( ىتاثلا هجولا ) هلاعفاأل دجوم ريغ دبعلا نأ ةلالدلا هذهب ربظف « قاخلا رثكأ
 لاق رودصلا ىفام لكبو رهجلاو رسلاب ملاع هنأ ركذامل ىلاعت هنإ لون نأ دجوم ريغ دبعلا نأ ىلع

 رسلا ىف هنولعفي ام لكل ًاقلاخ ىلاعت ناكول هلبق ام لصتي امنإ مالكلا اذهو (قلخ نم معي الأ) هدعب
 ًايضتقم ( قاخ نم ملعإ الأ ) هلوق نكي مل اهل ًاقلاخ نكي مل ول هنإف بولقلاو رودصلا ىفو « رهجلاو

 رساا ىف هنولعفي ام عيل قااخلا وه ىلاعت هنأ تيث كلذك ناكاذإو ؛ ءايشآلا كلت 16 لاقوة ارك

 نم لعب الأ : دارملا نوكي نأ زر ال مل ليق ناف ؛ بولقلا لاعفأ نمو حراوجلا لاعفأ نه ربجلاو

 ًاقلاخ هنوك نم مزلي ال هنإ انلق ؟ ءايشالا هذه لاعلاوه ماسجالا قاخ ىذلا ملاعلاو ماسجألا قاخ

 تاخا .ىعب ألا نركيانأ كال“. سنو فا ةركر قلقا از هاما ةؤزكا لظالا !طوشاوأب
 . هب ًادلاع نوكي نأ بحي ءىثلا قلاخ نال اهم ًاملاع هنوك اهل الاخ هنوك نم مزلي مهن
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 د رت اص سس دع هد راسه ع 2 مم ه8 تأ ثا 262

 وهو قاخ نمد ملعي الا 1١« 7و رودصأا 1 ميل 4 3 او ا 1 مكلأوق

 رو دق

 252 5 فيطللا

 م6 كوش نيذلا نإ 1 لاَقذ ننم والا لعوب هعبتأ رافكلا كيعو كا الأ ىلاعت هنأ معاو

 مو ممر نوشخم نيذلا نإ : دارها نأ(لوآلاهجولا)نامجو هيفو « ريبك ةرجأو ةرفغم مهل بيغلاب

 لالدتسالا قيرطب هبشلا عفدو ناطيشأا ةدها4 ىلإ ةجاح ممو هي رظناا فراعملاو فياكتلا راد ىف

 ةولخلا َّق هللأ ىصاعم قد نم نال ىصاعملا 2 نم 2 ا لل ةراشإ اذ_ه ا (ىاثلا هجولا)

 تاد اولاةف « قاسفلا ديعو عاطقنا ىلع ةيآلا هذهم انباعصأ جتعاو : لا ال رسانلا هارب ثيح اهاتثا
 عمد قدفلا 6 ةمارقلا م اا اذإف 03 ميظعلا رجالا هإف ةيشخلا هلم افوصو» ناك نم نأ ىلع ةيآلا

 لدغ مش بقاعإ 0 لطاب عامجإلاب وهو بقاأعإ مش باث نأ اماف نارماألا لصح 8 2 ةيشلا هذه

 . بولطملا وهو باوثلا راد ىلإ

 كاذ لعل عجر ةيباغملا لويس ىلع نينمؤالا دعوو رادكلا كيعو 0 اك لاعت 5 معاو

 .لافف راكي ؟بالتخ لإ

 ١ لوالا هجولا ) : نارجو هيفو ( رودصلا تاذب ميلع هنإ هب : رع وأ كلوق اورسأو (

 مكلوف اورسأ ) ضعبل مهضعب لاقف ليربج هريخيف هللا 8 نم نولاني اوناكس اع, نبا لاق (

 عسيمج ىف قلل عيمج ماع باطخ هنأ (ىتاشثلا لوقلا ) ةيآلا هذه هللا لزنأف دمع هلإ عمسي الثل

 اورذ>اف أذه ىلاعت هبلع ُْق لو اولا الاف ,«دجو ليس ْئَأ ىلع مكلمعو مارق أ دارااو 5 لامعاللا

 هنأ نيب اكو « ىلاعت' هللا ملع ىلإ ةبسنلاب كلذ توافتيال هتاف أ >2 نونو ع 5 ىضادملا

 بولقلا رطاوخ ماع 5 نيب رسلاو رت اب ملاع ىلا عل :

 ةلوك لع لثلدلا رك 3 رؤدصلا اا م ور رسلابو روجلاب |ملاعاةنركأ رك ذالك أمت هن

 0 هيفو 4 رزلا فيطالا وهو قاخ نه معي الأ 0 : لاف .٠ ءايدققإلا هدم 1

 هذهو , هقولخ ًاملاع نوكي نأو ديال ًائيش قلخ نم نأ ةيآلا ىنعم نأ ( ىلوآلا ةلأ.ملا )١
 ع راع قالا نال كلذ , هلقعلا لكل دكلايوزت رو هت اضيأ عيد [ضرلا اذه ةزررمت انآ 6 ةعيدقملا
 ىلا كلذ ةقيفح املاع توكي_نأو ديال ءىثلا لإ يدصاقلاو ؛ دضقلا ليبس لع ني ركشلاو دايألا
 للع نورك ناوردبال ىلاخا نأ تبث هنأكو ء هبلإ ادصافرنزوكي نأ ليحتسي .ءئشلا نع ةلةاغلا نإف

 وأ هنم ديزأ وهام نود رادقملا كلذ ىلع هءوقونال ؛ هع دب املاع نوكي نأو دبال قولخلا ةيهام
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 ول ىنعملاو ( ريذن مكنأ 1 ) اولاق نيح ةنزخلل ًاباوج رافكلا نع ىلاعت هللا هاكح ام (فاثلا)
 ند ٌّ كك كتم الق م 2 ناك نم م لقع هل هع 2 دلل ًايلاط ناك نم م عامس راذنإلا عمل ا 5

 « لقعلاو عمسلا ةلدأ ىلع 0 || رادم نآل ؛ لقعلاو عمسلا نيب عمج امم] ليقو «٠ ريعسلا بادحأ
 : لئاسم ةبآلا ىفو

 ول ةظفل اولاق نأب ءلالضإلاو ىدهلا ةلأ سم ىف ةيآلا هذهم انباصأ جتحا 4 ىلوألا ةلأسملا إ)

 مهنأ كلشال نك ؛ لقع الو عمس مهل ناكأم هنأ ىلع ةيآلا تادف . هريغ عانتمال ءىثلا عانتما ديفت

 . ةيادهلا لمع الو ةيادهلا عمس محل ناك ام هنأ
 ىلع عمضلا مدق هنإ لاقف . ييلعتلاب الإ متي ال نيدلا لاق نم ةيألا هذه جتحا « ةيناثلا 0

 بيجتساا مهف هيلع بترتي 0 مث 87 ةياذهو دشرملا داشْر] 'نمالوأ دال هنأ لع است لقعلا

 ا رلا تا اذإ اوعدملا نآل عمسلا مدق اسم هنأ (باوجلاو) ملعملا هيقلي اهيف هلمأتو
 مرج ال مهفتااو لقعتلا ىلع فرصا اذم 0 عمسلا ناك الذ ' 4 كت هنإ 5 ههالك عمسإ هنأ

 . رك نلا ىف هيلع مدق

 بهل ىلع انكر دارالا نأ ريسافتلا عدي نهو قكتامكلا بدءاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأطلا 0

 نيده روهظ دعإ تلات ةيآلا هذه ناك لاه مش 3 ىأرلا نادأ بهذم ىلع أ ثيدحلا باتيك

 . مهديعو هللا لزنأ دق نيدهتجلاو بهاذملا بادكأ رئاس نأاكو : نيبهذملا

 عمسا نأ ىلع ةيآلا تلد اولاقو « ةيآلا هذ رصبلا ىلععمسلا ل ضف نم جتحا 4 ةعبارلا ةلأسملا))
 . لضفأ عمسلاذ وكي نأ تح وف 2 كلذك ند رصبلاو 3 ةنجلاب زوفلاورانلا نع صالخلا ف الليغدد

 ىنعي : لتاقم لاق « مهذب اوفرتءاف ل لاق لوقلا اذه رافكسلا نع كح امل ىلاعت هنأ لعاو
 : نالوق هيف منذ هلوق.وا( ءىث نم هللا لزتام انلقاو 1 نككف :١ 0 وهو"لوسرلا مهيذكستي

 مهنأد طع فارون اناا ءاطعجرخ : 5 لاَ 5٠ لعفلا ىنعم هم نال 3 عما ىعم قا 4 دلال (امهدحأ)

 ( هللا ةمعن اودعت نإو ) 1 عنا ثا فاضملا د>اولاب دارب نأ زو (ىاثلاو) ءارفلا لرق اذه

 نإف . اودحج وأ اوفرتعا محل ًادعبف : نورسفملا لاق © ريعسلا بادكأل ًاقحسف ١) لاق مث

 « بنطلاو قنعلا ىف لو: اك « ليقثتلاو فيفختلا :ناتغل هيفو ؛ دعبلا قحسلاو « مهعفني ال كلذ

 هتمحر رم هللامدعاب ىأ اند هللا مق ىعللاو ؛ودصملا لع توم اقع : جاجزلا لاق

 . هللا كرمع : ىل وقك فذحلا ىلع ردصملا ءاؤ . ًاقاهب سايقلا ناك . ىسرافلا ىلع وبأ لاقو ؛ ةدعابم

 607م. -رظ وو
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 6 ريذن أ أي لأ امتترخ مهلأ أس جوف اهبف قلأ الك ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةفصلا م

 اتازخو ( مي زو ف ) هلرق هنمو « هفرعت ىف 1 جاوفاآلاو سانلا نم ةعامجا جوفلا

 خيبوتاا اذهو : جاجزلا لاق خيبوت لاؤس وهو ( ريذن 3 : لأ ) ةينابزلا نم هناوعأو كلام

 : ناتلاسم ةيآلا ىفو , باذعلا ىف مهل ةدايز
 اولاق « ةيآّلا هذه رافكساا الإ دحأ رانلا لخدي ال هنأ ىلع ةئجرملا تجتحا (ىلوألا ةلأسملا)

 بذ.ك مل نم نأ ىضتقي اذهو « ريذنلا انبذك اولاق مهنأ رانلا ىف نأ نم لكن ع ىكح ىلاعت هنألل

 لخديال رصملا قءافلا نأب عطقلا ىضتقي ةبآلا هذه رهاظ نأ لعاو « رانلا لخدي ال هلوسرو هللا
 الو : ةفرخلا ةرذملا ةلدآلا نم لوقعلا ىف ام ىلع قاطيدق  ريذنلا نأب هنع ئضاقلا باجأو « زال

 هيج وع كسمتم ريغ ليادال فلا وهو الإ رانلا لخدي لأ

 هذه عمساا دورو دعب الإ ناب<يال هركشو هللا ةفرعم نأب نولثاقلا جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ل ول هنأ ىلع لدب اذهو « ريذناا مماتأ هنالل مهذع اعإ لاعَك هنأ ىلع كل ةنآلا هذه اولاقو ا ةنآلا

 . مهيذع امل ريذنلا مهنأي
 : نيهجو نم لاؤدلا كلذ نع مماوج رافكلا نع كح ىلاعت هنإ مث

 . © ءىث نم هللا لزنام انلقو انبذكف « ريذن انءاج دق ىلب اولأق ب ىلاعت هلوق ( لوآلا )

 حازأ هللا نأب رارقإو « هللا لدسعب مهنم فارتعا ( انبذ.كف ريم انءاج دق ىل ) هلوق نأ ملعاو

 ل( ىو منمتلا لذات )[!ولاقوأ لأن ويم نيف ةثعب ميللع

 : ناتل أسم هيفف ( ريبك لالض ىف الإ مت أ نإ ١ ىلاعت هلوق امأ

 رافكسلا لوق ةلجج نم هنأ رهظألا وهو (لوآلا هجولا) ناهجو بآل ىف 4« ىلوآلا ةلأسملا ١

 رافكلانأ ريدقتلاو ؛ رافكلل ةنزخلا مالك نم نوكب نأ زو< (ىأثلا هجولا ) نيرذنملل مماطخو
 . ( ريبك لالض ىف الإ متنأ نإ ) مهل ةنرخلا تلاق مالكا كلذ اولاق ام

 ىف مهالض نم هيلع اوناكام ريبكلا لالضلا نم ا نأ لمت (( ةيناثلا ةلأ ما

 ا لالضلا باع ىمس نوكي نأ لمت<و ؛ كالهلا لالضلاب دارملا نوكي نأ لمتحو « ايندلا

 . مالكلا وه اذه 6 ريعسلا باعصأ ىف انك ١ لقعن وأ عمن انكول اولاقو ل ىلاعت هلوق



 تع ةيآلا . اقيرش اهل اوعمس اهيف اوقلأ اذإ : ىلاعت هلوث

 هسوراده سا ردك رت سلا 27 أه أ 3 -

 طظيغلا نم زيم ؟ داك «و 0 ىهو واقي ال اوعمت ف اولا اذإ

 نيبئاتلاق- ىف ًاروفغ ةءاسإلا ىلع نيرصملا ق- ىف ًازيزع نوكي نأ ءالتبالا كلذ نم دوصقملا نأ

 كلذ نيب ملعلاو ةردقلا ىف الماك ىلاعت هنوك تبث اذإالإ ناتبه.ال ًاروفغو أزيزع هنوك ناككلذنمو

 مهرب اورفك نيذللو ) لاقف ةاصعلا بيذعت ىلع ًارداق هنوك تبن ذئايجو ؛ ةروك ذملا لئالدلاب

 نوءوجرملا نيطايشاا سيل « منهج باذعممريغو نيطايشلا نم هللا رقت نم لكل لكلا منج باذع

 هنإ مث ( ريعسلا باذع ) هلوق ىلع نايب فطع بصنلاب ( موج باذع ) .ىرقو .« كلذ نيصرصخم

 : ةريثك فام تاذكلا كلذ فصإو:لاغت

 . ( ًاقيهش اهل اوم“ اهيف اوقلأ اذإ ١) ىلاعت هلوق «ىلوآلا ةفصااإل

 ( مهجبص>- ) هلوق هلثمو ءابيف هب ىربو ةميظعلا رانلا ىف بطحلا حرطي اياو>رط (او ةلأ)
 هيبشت دارملا لعلو ؛ ًاقيهش منه+ل اوعمس لتاقم لاق ( اهدحأ ) هوجو (البش اطرا وع هلا 5 فو

 وهو ؛ تاوصآلا ميقأ وهو « ًاقيهش رانلل رافكلا عمس : جاجزلا لاق ؛ قبهشلاب راذلا بط ترص
 اوعمس : ءاطع لاق ( !هيناثو ) ظيختملا سفنتك سفنت لعأ نأ و اوه دل (لاق و : نال تركن

 اهيف مهل ) ىلاعت هلوقك ٠ ًاقيهش مهسفنأ نم اودمس ( اهئلاثو ) ًاقيبش اهيف مهحرط مدقت نم اهاهآل

 .لوالا وه لوقلاو (قيهشو ريفذ

 ردقلا روذوهو » راف دقف شاج ءىثث لك: ثيللا لاق / روفت ىهو إل هلوق ( ةنناثلا ةفصلا
 مم روفتدهاجم لاقو « لج رمل ىلغل 0 ىلغت : سابع نبا لاق ؛نيعلا نم ءاملاو بضغلاو ناخدلاو

 تكرت لاقي : درباالاق «بضفلاروذ نم اذهنوكي نأ زوو « لياقلا بحلاب ريثكلا ءاملا روفي اك

 . ةيناآلا ةيآلاب ا اذه دكر أنو. اضم روف ًانالف

 ًاظيغ فصعتيو « ًاظيغ زيمت, نالف لاقي ( ظيغلا نم زي : داكست ر) هلوق 6 هلا اثلا ةفصلا ١

 كيم لزعأ بفشل رقالاب وص والذم رامخلا لف ةلط تاور[ وضرألا قزتلمش مم تران 2

 ظعأ ريصي نايلغلا دنع مدلاو . بلقلا مد نايلغ دنع لصحت ةلاح بضغلا نأ زالا اذه ىف ببسلا

 بضل !نآك الكف ؛ ندنلا ق تايوطرلا نيداقم دايدزا دنع ةيعؤالا كلت ددمتتف ًازاذققاو امج

 لعل ؛ رثك أ اهزيمت و.اهقاةنقناوةيعواألا ددمت ناكو.. رثك أ دايدزالاناكف « دشأ نايلغلا ناكدشأ

 اناا ةظركتسا دتلطور اش ففبلا را: شير مط لعق نع تناك ةرللل ا ١
 لسعلف . ةايحلل ًاطرش تسيل اندنع ةيئبلا نأ ( اهدحأ ) هوجو نم ( باوجلا انلق ) ظيغلاب امفصو
 نابضخلا توصب اهردايت ةعرسو اهبط ترص هبش هنأ ( اهيناثو ) ةايح ران ىهو اسويف قاخ هللا

 . ةينابزلا ظيغ دارملا نوكي نأ ذوجب ( اهثلاثو ) هتك رحو



 ةيآلا . معرب اوافك# نادل ىلا تا هلال ا

 را لودف ا تابعا“ ها سا تاع يقص | تالدع

 652 ريس ١ 5 مج 00 ميتا ا ورفك نيذللو

 امأف « ماع ةئامسمخ ةريسم ضرآلاو ءامسلا نيب دعبلا نأ 4 ثلاثلا لاؤسلا نع باوجلا الو

 . امظع نوكي ال هلعاف كلفلا نت

 نب ىلع نب نيسملا نب ىلع نع ىرهزلا ىور ام 4 عبارلا لاؤسلا رع با وجلا امأ لو

 رضا رد فان اج ملسو هيلع هللا ىل.ص ىنلا انيب : لاق ام ا كاع

 لون انك اولاق « اذه لثم ثدح اذإ ةيلهاجلا ىف نولو#" مث د6 اقف را ناساف مجاب ىرذإ

 نكلو « هتايجل الو دحأ توا ىزال اهنإف» مالسلاو 5 هيلعلاق « يظع تومي وأ ميظء داوي

 لكل هأ حبسو «٠ ءاهسلا لهأ حبس مث ٠ شرعلا ةلم تحبس ءامسلا ىف ىمألا ىضق اذإ ىلاعت ابر

 ؟ مكبر لاق اذام ء شرعلا ةلمح ءامساا له نعش ر تامل هده ك] حيبستلا ىبتني ىتح ءاعس

 ٌفطختيو « ءامساا هذه ىلإ ربدلا ىهتني نأ ىلإ ءامس ىلإ ءامثت نم ريخلا كلذ لاري الو ؛ ممنوربخيف

 . هيف نوديزب مهنكلو ٠ قح وهف هب اوءاج اف ء نومريف نجلا

 ىوقالاف « يرِجأ رات نم ىوفأ" نوكت دف رانلا نأ ( سماخلا اولا نع َباَوِجلاَو )
 ! كر كل لطي

 « ةناركلانالطبب ربخأ مالسلاو ةالصاا هيلع هنآل ماد ام هنأ 6سداسلال اولا نع باوجلاول
 ؛ ةءاركلا نالطب نع لوسرلا ربخ ىف حدقي كلذو « ةءابكسا تداعل باذعلا اذه مدي مل ولف

 0 هلعلف « عاملا نم عنام ريغ انبهذ» ىلع دعبلا ل ( عباسلا لاؤسلا نع باوجلا الو

 . كمتالملا مالك |وروس عضوملا كلت ىاوفقو اذإ 0 هتداع ل

 ةكالمللا نع بويغلا عامتسا ىلع مثردقأ ىلاعت هلل 4 نماثلا لاؤسلا نع بارجلا الو

 . نيرفاكلا ىلإ نينمؤأا رارسأ لاصيإ نع م ه2

 اذهب قاعترام اذهف ء دير. ام كحو ءاشيام لعفي ىلاعت هنأ ( عساتلا لاؤلا نع باوجلا الو

 لع ءأ هللاو زاصتخالا لبس ىلع بايلا

 ؛ نيطايثال موجر اسمن 3 عفان ا روكشلا عفاذم يندد اني ناستسأ معاو

 اننذلا قاتبقلاب 0 نيطايشال اندتعأ ىأ ( ريعسلا باذع مهل اندتعأو ) كلذ دعب لاق

 ةالدنقو دلزومأ كودك نيعألو « ةأروعسم ئبقازانلا“؟ترضتا :ادقيأل) لاق ةرخقلا ق«ريمتلا تاَنَع

 . ىضاملا نع رابخأ ( اندتعأو ) هلوق نآل . ةيالا هذبب نآلا ةقولخم رانلا نأ ىلع انبادكأ جتحاو

 ٠ 4« ريصملا سيو مرج باذع مهربا ورفك نذللو ) ىلاعت هلوق

 ناكنإو هنأ هدمب ركذ مث , تانكمملا عيمج ىلع رداق هنأ ةروسلا لوأ ىف نيب ىلاعت هنأ معا

 نيبو ؛نا>تمالاو ءالتبالا لجل لب لطايلاو ثيعلل ال قاخ ام قاخ ام هنأ الإ لكلا ىلع ًارداق



 3 ةيالا . امندلا ءامسلا انيز دقل و : ىلاعت هلوق

 , ةفسالقلا ءامذق- تك" ىف روكذم بكازكلا ضاضقنا نأ( اهدحأ') هوجو نم اذه ىف نعط نم

 قرتحا كلفلا نود ىناا رانلا غلب اذإو « سبأ راخ اهنم عفترا سمشلاب تنذءاذإ سد الا نإ ولات

 ال1512 دهاتو نأ دع هندع مم د رح را
 اذإ لقاعلا نإف مهعينص لث نودوعي كلذ عم مهن مث « نوقرتحيف عمسلا نوقرتسي مهسنج نم

 نحت ىف لاقي هنأ (اهئلاثو) ةدْئاف ريغ نم هيلإ دوعي نأ عنتما ًافلأو أرارمو ةرم .ىث ىف كالملا ىأر

 لطاب اذهف ؛ هلاصتا اوقرخو ءامسلا مرج ىف اوذفن نإ نجلا ءال رف ماع ةثامسخ ةريسم هنإف ءامسلا

 اوناك نإو ( روطف نم ىرت له رصبلا عجراف ) لاق ام ىلع دوطف ايف نوكي نأ ىنن ىلاعت هنآل

 « ميظعأا دعبلا كلذ نم ةك'الملا رارسأ اوءمسي نأ مهنكمي فيكف «٠ .امسلا مرج ىف نوذفني. ال
 ىف مهنوك لاح ةك_ئالملا مالك اوعمسي الف « ىبظعلا دعبلا كلذ نم مهءالك ا وعمسي نأ زاج نإ مث

 حوللا ىف اهوعلاط مهنأل امإ « ةلبقتملا لاوحالا ىلع اوعلطا ام ةكمئالملا نأ ( اهمبارو ) ضرألا

 ىت> اهركذ نع اوتكسي مل لف نيريدقتلا ىلعو ؛ مهيلإ ىلاعت هللا ىحو نم اهرففات مال وأ ظوفحلا

 قرحت الل رآثلاو < رانلا نم نوق واع َنيطاسقلا نأ ( اهسماخو ) :اهيلع,ف هولا نما نجلا نكامت 3

 بوشلا هذه عمساا قارتسا نع اورجز نيطاردشلا نإ لاقي نأ لقعي فيكف ء اميوقت لب رانلا

 مالسلا ةالصلا هيلع لوسرلا ةافودمب ماد ملف ةوبنلا لجل فذحلا اذه ناك هنأ ( امسداسوا)

 نيعلاب امتكرح دهاشن انأ ليلدب ٠ ضرآلا نم برقلاب ثدحت امإ موجرلا هذه نأ ( اهعباسو )

 نأ تبث اذإو . بك اوكلا تاكر> دهاشن مل كا متكرح اندهاش اس ٠ كلفلا نم ةبيرق تناكولو

 ىلإ لوصولا نم نيطايشأا عن امن] لاقي ف.كتف « ضرالا نم برقلاب ثدح اعإ بيضا ةذه

 ىلإ تابيغملا نم هكئئالملا رابخأ اولقني نأ مهنكمي ناكول نيطايمثلا .الؤه نأ ( اهنماثو ) كلفلا

 ىلع مهفوقو ةطساوب رافكلا لصوتي ىت> « رافكلا ىلإ نينمؤالا رارسأ نولقني ال لف ةنبكلا

 ىتَح ءامسلا ىلإ دوعصلا نم ءادتبا هللا مهعنمب ملل ( ابعساتو ) ؟ مهب ررضلا قاحلإ ىلإ ممرارشأ

 . ؟ بوشلا هذه ىلإ ءامسلا نع مهعفد ىف جاتحي ال

 ىنلا ثعبم لبق ةدوجوم تناكبمشلا هذه نأ ركنن ال انأ (لوآلا لاؤدلا نع بارجلاإلو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ثعبم دعب اهنأ ىفاني ال كلذ نأ الإ ء رخأ بابسأل ملسو هيلع هللا ىلص

 ةياهاجلا ىف ىىري ناكأ : ىرهزال لق هنأ ىوري . مرجزو نجلا عفد وهو رخآ ببسإ دجوت دق
 اباه هلدحب نآلا عمتسي نف ٠ عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو ) ىلاعت هلرق اتم الرفأ: ليقإت معن لاق

 : ملسو هيلع هللا ىلص ىذنلا فتي نيخااض ىلإ هدو [يقاطاع لاق (أدصر

 اهنم ةفئاط ىلع هللا ىضق اذإف ٠ رصبلا ىعع ردقلا ءاج اذإ هنأ ( ىاثلا لاؤسلا نع بوجلا الو

 ىلع مدقت « اهدنعام دوصقملا كرد ىف ةعمطملا ىعاودلا نم ا ضيق « اهتلالضو اهنايغطل قرخلا

 . راوبلاو كالحلا ىلإ ىضفملا لمعلا



 ةيآلا . ايندلا ءامساا انيز دقلو : ىلاعت هلوق -

 ًاموجراو نول اهانلتجاانأز نيااشتللا اهازجر يك زكتلا"ننرك, يه 8 (قاحتلا هجبولا )*ةيقان

 . نيمجنملا نم نويهاكحالا مثو سنإلا نيطابشل بيغلاب

 ءارثلأ ل زارت رق كك اوكا انك نأ لع لزب ال ةيآلا هدهرهاظ نأ ملعا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 تاكا ايذلا ءامنلل ىاكنإ ءاوس كيك اركلاف ةفاقش تناك اذإ تاومسلا نال كلك .ءاتندلا

 نوكنت نيريدقتتلا ىلعف ءاهنم حولتو ايندلا ءامسلا ىف رهظت نأو دبال ىهف ءابقرف ىرخأ تاومس ىف

 . حيباصملا هذهب ةئيزم ايندلا ءامسلا

 قوق دي ىدلا ىملتلا كالملا قدر ر) ع تنارقلا هذه تأ ىلع اوقفتا ةئيملا تاك نأ معاو

 نك دك نإ تف ل اثلا كللكلا قر زر كلل ذه ىوضدو نإي هلع !وجتح او: 5 ايسلا )تارك

 ةفطاملا نم: ةبيرق نوكت ىلا تباوثلا نآل كلذو . نماثااكلفلا ىف امضعب نإ اذلق امتإو ؛ كانه اهلك

 اف] ريك ةتساكلا تاراستلا قف ةفسكشملا تباوثلا لوكنت نأ )جوف .ءّضأ راسبلا هذبي فسكت
 ا انساب اهل « كا ه ارك نركت نأ يجو ىءاثلا كلفلا هوي تناك اكل تبا وثلا هذه نإ انلق
 ةدحاو ةر ف تين لل نروكفت نأو دب الف «ةدحاو ةجرد ةنس ةئام لك ىف ةئيطب ةدحاو ةكرح

 نك تاراعللا ىرهتاوثا (رضعل نيل فم مزاي ال هنإف . فيعض لالدتسالا اذه نأ ملعاو

 22 ]6 /ةركدل لن رايم عطظلا ىف نوكتو ءيرمقلا تحب ةرك دوج دنعيب ال هنال كانه ابطا

 دعب الءذإر« ةيلقتتلا ةركبلا هذه ف ,ةزرك رم نيبطقلا نراقيراهف ةزوك رلا بك اوكلا توكتو

 نأ منال ريدقتلا اذه ىلعو . ةكرحلا ىفنيتماشت» اممتوك عم يكلي رعصلاب ننتفلتخ نبق" .دوجبو

 :| يعض بابل اذه ىف ةفسالفلا يهذم نأ تيثف ء اندلا ءايسلا ىف ةزوك لم حيباصملا هذه نوكمت

 هنأ اهتمو « اهب ءامسلا نيز ىلاعت هللا نأ اهنم « ةريثك موجنلا عفانم نأ معا « ةثلاثلا ةلأسملا )

 « ةلظلا تمظع ليللا ف باحسلا فئاكت اذإ هنإف كلذلو ٠ ءوضلا نم ردق ليللا ىف اهبسب لصح

 لوضفلا لاؤخأ«ىزإتوافتب اييدن لضخ هنأ اهنمو ءاهراونأ, نجح با>سلا نأ بيسي كلذو

 2 وشل فب انفع [كيرك سلا وعر ١ اذإف « ةنارون ةميظع ماسجأ اهنإف « ةععبرآلا

 قم لصاحلا مالا نوكي نأ كش ال هنا ٠ 00 ران ىلإ م ذآ ران لم وهو ره ىوفأ فيصلا

 ىلاعت لاق ام ىلع « رجبلاو ربا تاءلظ ىف اهم ىدته 0 اهلعج ىلاعت هنأ اهنمو ؛ ىوقأ عومجلا

 سانلا نوجرخبنيثلا نيطايشلل ًاموجر اهلعج ىلاعت هنأ اهنمو. ( نودتج مم مجنلابو تامالعو )
 « ءامسلا ريل عمستت تناك نجلا نأ كلذ ىف بدسلا نأ ىورب « رفكلا تاءلظ 1 نا الإ وون قم

 بابشب ىر عمسلل اق. "نم مهنم ءاج نق « نيطايشلا تدصرو ؛ ءامسلا تسرح قلي دع ثعب اءلذ

 اذهف ءهربخ سانلا باتريو هرمأ ىتلا لع طلخيف نمانلا ىلإ هيقليف ضرالا ىلإ هب لزن, الثل هقرحأف

 سانلا نمو ( نيطايشلل ًاموجر اهانلعجو ) هلوق نم دارملا وهو « بهسشلا ضاضقنا ىف ببسلا وه

 لأ ودعا اقل أ ةيوكو عمج هنآل « تاركد باوصلاو دوك ا!( ةيلضألا ف )00(



 6 ح . ايندلا ءامسلا انيز دقلو : ىلاعت هلوق

 هده هم 2 م 20 سس س6 هنو مف لس نو اد لني ع اسس

 اندتعاو نيطام 40 ر اهان اعجو حيباص 1 | ءامسلا اذ ر 00-7

 اكول خل لا

 نم ال وعفم ريسملا نودي نأ (ةاشدحا) نيلا تح | انهه ىدحاولا اذ ذيل ؛ اع دارو 250 رخل
 :ةرقرالاه . نما دخل نيعلا

 اضف هانيع فرط رسحب

 ررك نإو هنأ ىنعملاو « ءايعإلا وه ىذلا رولا نم العاف نوكي نأ ءارفلا لوق 4 قاثلا إل

 : نالاؤءانبهو ؛ ءايعإلا و لالكلا نمائساخ عجري رصبلالب ؛ اروطفال و ًابيعدجتال هنإف هذاعأو رظنلا

 ( باوجلا ) نيتنثا نيترك هعحرب ًاريسح ًاةساخ رصبلا بلقني فيك 4 لوالا لاؤسلا إل

 . ةيلاوتم تاباجإ ديري كيدعسو كيبل ل وةك ةرثكب راركستلل ةينثتلا

 ةعجرلاب عنقيال نأب هرمأ مث رصبلا عجري هرمأ (باوجلا) عجرا مث ىنعم اه (ىاثلا لاؤسلاا)

 ةدواعملا لوط نم هركب رسحب نأ ىلإ هدواعيو هديعإ مث هرصإ ميو اهدعب فقوتي نأ لب « ىلوألا
 . روطف نم ءىث ىلع رثعي ال هنإف

 4 ريعسلا باذعرهل :دتعأو نيطايشلل اهوجر اهاناهجوحيب اصعب ايندلاءامساا انيزدقل ول ىلاعتهلوق
 لإ ظذ 8 اوكلا هذه نآل كلذو : ًاملاع ًارداق ىلاعت هنوك ىلع قاثلا ليلدلا وه اذه نأ ملعإ

 سر ع ىلع لدن « نيعم ريسو « نيعم عضومو ؛ صاخ رادقم ةصتءو ةثد< د

 لدت ؛ اهب مهعافتنال ًابسو ءايندلا لهل ةنيز امنوك نم دابعلا اصمل ةقفاوم ةنقتم ةمكحم اهنوك ىلإ

 بك اوكلا ةئيزب ايندلا ءامساا انيز انإ) تافصلا ةروس ىف ةيآلا هذه ريظنو «ملاع اهعناص نأ ىلع

 + انام انبهو 1( ةلام قات رع افعل

 اهانعمو سانلا ىلإ تاومسلا برقأ اهنأل كلذو « ىلرقلا ءامسلا ايندلا ءامسلا (ىلوألا ةلأسملا)
 مثرودو ممدجاسم نونيزي سانلاو « بك اوكلا ام تيممس جرسلا حيباصملاو « سانلا نماين دلاءامسلا

 اهيزاوت ال حيباصمب ىأ حيباصمب بيف متعمتجا ىنلا رادلا فقس انيز دقلو : ليقف ؛ حيباصملاب

 وهو « مجر عمج موجرلا نأ ملعاف ( نيطايشال ًاموجر اهاناعجو ) ىلاعت هلوق امأ ؛ ةءاضإ مكحيباصم

 نأ ( لواللا هجولا ) : نبهجو ةبالا هذه ا دا 5 هب مجرب ام هب ىعم ردصم

 اهداف يصدق ءايشلا هكر كك كلا ا . اومجرعمسلاقارتسا اودارأ اذإ نيطايشلا
 سيل انلق ء ضقانتم امهنيب عمجاو الاوز ىضتقي اب مهيمرو نيطاربشلل اهرب وابو علا
 بك اوكلا نم لصفني نأ زوي لب « بك اوكلا مارجأب نومري مهنأ وه نيطايششلا مجر ىنعم

 راببلا و اوان[ نما ةيح يوي الإ: كاذ ارو د بويجلا لها لجييمل كلتو ام نيطايشاا ىرت لعش



 1 ةيآلا : نيترك رصبلا عجرا مث :ىلاعت هلوق هر

 مى 2" تفي نعد 2 اه سر ما سل هدف هدم يرن

 41و ريهسدح وهو اًعباك اخ رصنل ا كِل م ني داب ,رصعلا عجرا مش
- - 0 

 . ( اتساخ رصبلا كيل ٍتاقني نيترك رصبلا عجر | مث روطف نم ىرت له رصبلا عجراف ) هلرق
 نه رلا 1 اا ا ا ايط ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 توافت نم نيف ىزت ام ًافابط تاومس عبس قاخ ريدسقتلاو تاومسلل ىرخأ ةفص ( توافت نم

 نم نهتمالسم ببس ىلع ًاهبفتو نوقاخل يظعت ( نمحرلا قلخ ) هلوق ريمضلا ناكم عضو هنأ الإ

 . 'بسانتملا قاخلا كاذ لثم قلخ ىذلا وه هتردق رهاب هنأو ( نحرلا قلخ ) هنأ وهو « توافتلا

 لد. شخ !ءانأ ره ل اكت_ هللا مع لاك ىلع اذ لالدتسالا هجو نأ ملعا ( ةسماخلا ةلأسملا ١

 1 هلعف ناك لعاف لكو « ناةتإلاو 00 هجو ىلع ةقولخم ماسجأ ٠ عبسلا تاومسأا هذه نأ

 ام ) هلوقف تامولعملاب ًالاع ىلاعت هنوك ىلع ةلالدإا هذه لدف ؛ املاع نوكب نأ دبال هنإف نقم
 :١ 2 0 ( توافت نم نمحرلا قاخ ىف

 لاق « ىلاعت هللا قاخ نم تسيا ىصاعملا نأ ىلع ةيآآلا هذهب ىعكسلا جتحا 4 ةسداس ١ ةلأسملا)

 بيعلاو صقنلاو ربكلاو رغصلا ىف توافتلا ىف دارملا سيلو « هقلخ ىف توافتلا ىنن ىلاعت هنآل

 دايعلا لاعفأ نأ ىلع هجولا اذه نم لديف  ةدك 0 نم هقلخ ىف توافتلا أ / 5 انكم

 (باوجلا) ير ضر 1 لهج هضعب ىذلا توافتلا نم امف ام ىلع هقلخ نم تسيل

 ةردسقلا بسحب هنم حصي لكلا نإ ثيح نم « هيلإ ةبسذلاب ايف توفت ال هنأ ىلع هلت نت لب

 ىذلا هج ولا نم تواُقثلا 0 ةيآلا لمح ناك لف ؛ الصأ ءى 5 هنم حبقيال هنإو ١ ةيعادلاو ةدارإلاو

 امنوك ناب دك أ ىلاعت هنإ مث .هانرك ذ ىذلا هجولا نم توافتلا ىفن ىلع اهلمح نم ىلا امرك

 نمل ل ل 3 دا ردا و (روطف نم ىرت له رصبلا عجراف) لاقو ؛ ةنقد ةمكح

 ببسإ هيلعدمتعت الو ٠ دحاولا رموبلاب كلذ ىضتقم مال كلعل و ء هدعب لاق هناك( هك

 نةيت'ىتح ؛ ىرخأ ةرم ةرظناا ددراو رصبلا عجرا نكلو . ةدحاولا ةرظنلا ىف طلغلا عقب دق هنأ

 هنمو رطفناف هرطف لاقي قشلا وهو ؛ رطف عمج روطفلاو . تبا توافت نم نمحرلا قاخ ىف سبل هنأ

 نم ىأ (روطف نم ىرت له) نورسفلا لاق « علطف محللا قش هانعمو قش لاقي يع ريعبلا بان رطف
 . مرظافلأ اذه لك قورخو « قوتفو « قوقشو عودصو جورف

 .( ريسح وهو ًاثءاخ رصبلا كيلإ بلقني نيترك رصبلا عجرا مث ل ىلاعت لاق مث
 ينعي ءاللخو ابيع هيف دحجي له : عبتتلاو حفصتلا لوس ىلع نمحرلا قاخ ىف رصبلا ريركتب سمأ

 عجري لب « بيعلاو لاخلا نادجو نم هتبلط اب كرصإ كيلإ عجرب مل كرظن تر رك اذإ كنأ

 اا دا ا يللا اجلا ن ىلاللاور] ةيدعالا اذإ ب ةلكلا كال كلة نما ادم قل اساغا كي

 ثيللالاق ؛ ليلكلاره سابع نبا لاةف ريسحلا امأو « ىوهب امري مل ىذلا ءيسالا : سابع نبا لاقو
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 2ك امه هَ تود 2 8 سب

 تتر ممل رلا قلَخ ف عادل انابط تاو عبس َقلَخ كل
 2 سه.

 هم هم هر ل 6 دف

 6و روف نم 5 له رصبلا عجرأت

 , ماقملا اذه ىف نيتفصلا نيتاه توب“ ىلع لبلدلا هللا رك ذ ببسلا اذبلف « ماتلا ملعلاو ةماتلا ةردفلا

 ةردقلا لئالد الوأ ركذ مرجال . املاع هنوكب ملسعلا ىلع ًاهنقتم اندزلا كاع وك معلا ناكاملو
 . ملعلا لئالد ًايناثو

 :.لكادتم 0 اآط تاوعم عبس ع روف ةردعلا ليلد نأ

 ةقباطم ىأ ًافاط (اهنوأ) هر ال (افابط) ى:فانقكلا'باضا كا ذ 4 كاوألا ةلأسملا 0

 (اهناثو ) ردصفملاب فدو اذهو ؛؛ قبط لغ ًاقبط اهقصخ اذإ لعنلا قباط نم ضعت قرف اهبضعب
 . ًافايط تقبوط ريدقلا نوكي نأ ( اهئلاثو ) قابط تاذ ريدقتلا نوكي نأ

 اهنإ ثيح نم ( اهدحأ ) هوجو نم ةردقلا ىلع تاومسلا هذه ةلالد ( ةيناثلا ةلأسملا إل
 صتخا اهنم دحاو لك نإ ثيح نم ( اهءناثو ) ةلساس الو داسع الب ةقلعم ءاوطا وج ىف تيقب

 ةصاخ ةك رح اهنه دحاو لك صتخا هنأ ( اهلاثو) انمار ديزأ رهام زاوج عم نيعم رادقمب

 كلذ لكو ةننع انآ وذ قرانا ( اممبارو ) ةنيعم ةهج ىلإ ءطبلاو ةعرسلا نم نيعم ردقب ةردقم

 . ةردقلا مأ مم : رداق لإ اهدا.ةسأ ىلع لدي

 نم ىرت له رصبلا عجراف تواف: نم نمحرلا قاخ ىف ىرتام ) هلوق وهف ملعلا لبلد امأو
 : ]اسم هيفو « ررطف

 امهو : ءارفلا لاق « توات نه نوقابلاو توفت نم ىئاسكلاو ةزمح أرق ( ىلوآلا ةلأ ملا ال
 نولوي مآل هوضأ توات : شح الذ كاق وي: دهانترو دوت وى ىهاظت ا لشن لثم ةد>او ةلزذمب

 .ىدأا توفت لاقي لاقو «؛ توفت : ةديبع 8 راتخاو . توفت نولوةي نوداكي الو صالا ترافت

 هلام ىف هيبأ لع توفت الجر نأ ثيدحلا ىف ىور اسي جتحاو ؛ تاف اذإ

 همتالي الو هذطعب توفي ءىشلا ضب ناك بسانتلا مدع توافتلا ةقيقح 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 توافت نم ىدسلالاقف : نيرسفملا ظافلأ امأو ؛ بسانتم هضيقنو توافتم قاعتم قلعت مهطوق هنءو

 روطفلا ( توافتلا ) نورخآ لاقو ؛ نمسحأ ناكاذك ناكول رظانلا لوي ؛ بيع فالتخا نم ىأ

 لاق ( جورف نم اهل امو ) هلرق هريظن ( روطف نم ىرت له رصبلا عجراف ) كلذ دعب هلوق ليلدب
 اهءناص ةمكح ىلع ةلالدلا ىف ( توافت نم نمحرلا قلخ ىف ىراام) ىتعملا نوكي نأ لمت<و لافقلا

 . ًاثبع اهقلخم مل هنأو
 ىف لوقلا ذكو بطاخم لكل وأ لوسرل امإ ( ىرت ام ) هلوق ىف باطخلا م ةثلاثلا ةلأسملا ١
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 ا )8 زغهسن ف نك مل نإ و ضرغلا هبشب هاف انبه اذكف « ًازاج ى مم ءال:بالا هم 2 ادم

 ضرغعلا فر> هيف

 « ةغضمو ةقلعو ةفطن 5 لاح توملاب ' ةايخلاو توملا ( انو ف انأ ملعا 0 2 ةلأسملا زر

 ةايحلا ىلإ توملا نم هلقن ىذلا وه ىلاعت هنأ لعي نأ هج 3 اذهىلع ءالتبالا هجوف كلذ دعب ةايحلاو

 ىذلا توما ءىجم رذحيف توما ىلإ ةأيحلا نم هلقني نأ ىلع ًارداق. نؤكي,نأو دب الف كلذ لعف ايو

 توملاب امهانرسف نإ امأو « دبعلاو ىلوملاو ىنغلاو ريقفلا هيف ىوتسيو تاف ام كاردتسا عطقني هب

 هنه دشأو لصاح ايندلا ىف توملا نم فوخلا نآل متأ امهيف ءالتبالاف ةمايقلا ىف ةايحلاب و ايندلا ىف

 اذه ببسب حنابقلا نع رجزني له هنأ ءالتبالا نم دارو « ةمايقلا ىف ةايحلا تاعبت نم فرخلا

 . ال مأ فوخلا

 (كلوأآلا ): ن ناهجو ( المع نسجأ مكيأ ) هلوقب (م "ليل لوف ة قاعت ىف « ةعبارلا ةلأسملا )

 ( مييأ) رظنيف ألف ( كويل رداد رم( بأ ) قاعتملا نإ جاجزلاو ءارفلا لوق وهو
 00 ريدقتلاو مكملعيا ىنعم ىف ( مكولببل ) فاشكتلا بحاص لاق (ىئاث'او) المع نسحأ

 دبر (هجلمعا نايل

 ماهفتسالا لصأ ىلع امنآل اهابق:ام اهيف لمعي الو ءادتبالاب ىأ تعفترا ( ةساخلا ةلأسملا 2

 لمعي ال ام نأ معاو « ورمع مأ لضفأ ديزأ ملعأ ال ىنعملا ناكل ضفأ مكي لعأ ال تاق اذإ كنإف

 كلذب مهعأمهلس) هلوق ةيآلا هذهزيظنو : دحاو ىنعملا نآل ىأ ىف لمعيال كإذكف فلآلا دعب اهيف

 . هيف مالكلا مدقت دقو ٠ ( مبعز

 لامعاللا صاخأ ن وكي نأ (اهدحأ) : اهوجو (المعنسحأ) ريف فاو" « ةسداسلا 3 أسملا)

 رك ل طار انا رع نامأذإ ةللذك سك ب باوص ريغ ًاصااخناكاذإ لمعلانآل اموصأو

 ركام نرقأ كا هذال" 1 نا لع ارك نأ كاَاوَصلاَو اناا جول ن زك "نأ
 ايف ك يش 1 هلل مكدشأ اللقع كم لاق مش <( القع كا 5 5 لو. » لاقف ملسو هي هيلع هليأ

 ؛ لكلا اء بتر هنآ ل ماب لمعلا نسحح رسفي نا كد 1 رظن هنع ىهنو هب هللا ر

 أ نسحلا نع ىور ( اهثلاثو ) ةداتق ثيدح ىف لبذل ىلع المع دل ناك الع متأ 79

 ( روفغلازيزعلا وهو ) هدعب لاق ءالّبالا ثيدح رك ذ امل هنأ ملعاو ءاهل اكرث دشأو ايندلا ىف دهزأ

 املا لدا هات ا رولا ناكل ناك لك عودت طولا للاعلام

 تامولعملا لكب ًالاع تارودقملا لك ىلع ًارداق هنوك دعبالإ منيال ًاروفغ ًازيزع هنوك نأ ملعاو
 ن1 01 وردك زكككااوج لامي عقد نكمش «نأو#|خؤلف :ةناتلا هز ددتقلا زم .كيدال “هنأ اقأ

 الف ره نم ىصاعلاو وه نم عيطملا نأ ىل»إ نأ لجاللف ماتلا ملعلا نم دبال هنأ امأو « باو وأ ًاباقع
 توبث دعب الإ امتوبث نكمال ًاروفغ ًازيزع هنوك نأ تبثف , هقحتسم ىلإ قحلا لاصيإ ىف أطخلا عقي



 6م ةيآلا . المع قيحا - كوابل : ىل اعت هلوذ

 را رواده رت لمودم رد فيعزو تديو نك

 0 «؟» روفغلا 90 8 »| نسحا م
١ 

 ملعاو . ىح الإ .ىث اهتحر دحب الو ءىثب رم ال «لغبلا نوذو راخلا قوف هالي سراف ةروص ىف

 ارا يا نر ا :هلا لوبس ىلع الوقم نوكي نأو دبال اذه نأ

 توملا ىلع ةمدقم ةايحلا نأ عم ةايحلا ركذ ىلع توملا 0 مدق امإ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ( اهناثو ) حورلا خفن ل و ةغضمو ةقلعو ةفطن توملاب ىنعي لئاقم لاق ( اهدحأ) :هرجول

 (اهتلاثو ) ناويحلا راد ةرخآلا ىف ةايحلاو ايندلا ىف توملا ديرب لاق سابع نبا نع ءاطع ىور
 نم هنأ نودلعيف « ةنجلا لهأ اي ةمارقلام وي ىداني ايدانم نأ » ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور هنأ

 « معن اولاق ًاقحكبر دعوا متدجو له : لوةيف دوا ل :!نولوكف ارتإ نع تلازن

 0 لهأايو « توهالب دولخ ةنجلا لهأاي ىداني مث . جبذيو حلمأ شبك ةروص ىف توملاب ىو, مث

 انيب انأ لعاو « نز- ىلإ ًانزح رانلا لهأ دادزيو ؛ حرفىلا 0 رف ةنجلا لهأ دادزيف تؤم الب دولخ

 ليثغلا هنم دارملا لب اشيك ريصي نأ زوي الف ةكرحلاو نوكسااكض ارعالا نم ضرع توملا:نأ

 انندلا مانأ ىه توملا ما ايأ أها انركذ اع روظن :فوألا نع ىضذقنا دق مويلا كلذ ىف نأ ىل-عيل

 ىلع ةمدقتم توم لا أ تناكاملف ةرخأت» ىهو ةايحلا مايأ ىبف ةرخآلا مايأ امأو ٠ ةيضقنم ىهو

 ةايحلا ىلع توملا مدق امن] (اهعبارو ) ةايخلا رك ذ ىلع توملا ركذ هللا مدق مرجال ةايحلا مايأ
 . مأ هل ضرغلا ىلإ عجري اهيف هنآل مدقف هينيع نيب هتوم بصن نم لمعلا ىلإ ًايعاد سانلا ىوفأذ أل

 ىهو !يندلا ىف دحأ معنتي مل اهالولو معنلا ةالمقلا, معاك ذأ ملعا 4 ةثاثثلا ةلأسملا ١
 انحرشام ىلع ةمعن م , مئادلا باوثلا تبثي مل اهالولو ةرخآلا معن ىف ًاضيأ لصألا

 ةانناجلا لاح رو تفيلكتللا لاح نيو لضافلا ىهزو الفك 5« فامكلا ذقت 3 ىف هيف لالا
 لاقو « تاذلاا مزاه رك ذ نم اورثك و مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هجولا اذه نم ةمعن وهو

 لجر نع مالسااو ةالصلا هيلع لأسو « ىرأ امع مكلغشا تاذلاا مزاه رك ذ مترثك أول » مول
 200 لاق ؛ ليلق اولاق ؟ توملا هرك ذ فيك وه لاقف « هيلع اونثأذ

 لئاسم هيفو 6 روفغلا زيزعلا وهو المع نسحأ مكبأ 5 2 ةلوق

 كلذو ىصعي وأ عيطي له هنأ ملعي ىت> ناحتمالاو ةبرجتلا وه ءالتبالا < ىلوألا ةلأسملا)

 ةلأسملا هذه 2ك دق انآ "لإ لا اذيأو زال امك امزاعملا عيمجب انفو كلا تر

 هدبع لماعي نأ وه هللا نم ءالتبالا نأ لصاحلاو ( تاملكب هير ميهاربإ ىلتبا اذإو ) هلوق لب وأت ىف
 . ريتخلا ىلع [ءالتبالا] هبت ةلءاعم

 هذه اولاق ( مكولببل ) هلوقب ضرغل لعفلا لعفي ىلاعت هنأب نولئاقلا جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 هنأ الإ الست 1 سيل هسفن ىف لعفلا نأ هباوجو ( نودبعيل الإ ) ىلاءت هلوق هريظنو ضرغلل ماللا
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 ل اما 1 اس هدا ماد سس

 ةريكلار تولت مناخ ىلا

 هللاو ) .ايمشأ بذكلااو لوجلا نأب روومجلاجبتحاو ؛ هيلع رداق ريغ هنأ ماظنلا معذو ؛ ملظلاو ثبعلاو
 . الع ًارداق ىلاعت هنوك' بجوف ( ربدق ءىث لك ىلع

 هنإف « ةهبجلاو زيحلا درع هزنم ىلاعت هنأ ىلع ديحوتلا لهأ جتحا 4 ةنماثلا ةلأسملا ١

 ىذلا زيحلا نع ًازيمتم هيف هلوص< مح ىذلا زيملا كلذ ناكل زيح نود زيح ىف لصح ول ىلاعت
 اص كاعت هنأ 7 11 لا>ةسال رخآلا نع نيزيملا دحأ زيمتي مل ول ذإ هيف لصاح ريغ هنأ مح
 ًارمأ زيحلا نوك ىضتةي هسفن ىف رخآلا نع نيزيملا دحأ زايتما نإ مث . رخآلا ىف لصح لو هيف

 ضكخلا نع 0 هضعب نوكي ّنأَو سجحلاب هللإ 0 نوكي نأ عنتعي ضحللا مدعلا نال 11

 زيخلا كلذ ناكل زحح ىف الصاخ ىلاعت هللا 42 ندافاء كك دلل اذصعم نارك نآوهدللا#و

 ءىثلك ىلعوهو) ىلاعتهلوقل هللارودقم ناكلو . أيش ناكل ًادوجوم زيلاكلذزاكولو . ًادوجوم

 ىلع دوجولا ىف ًامدقت# هللا نوع نأ مزليف ؛ هداجبإبو هللا ةردقب زيحلا كلذ ققحت ناكاذإو ( ريدق

 داق 2 رع امم لالا" كا اد < وانك كلا دكا ناك يداك با الفا كلذ د
 : لدلاو ةلؤأ ناكلملاو كدا يدمر لات هنأ "كشف ةكلا لوز الا ازال

 ءىث لك ىلع وهو ) هدعب لاق مث ( كلملا هديب ) الوأ لاق ىلاعت هنأ © ةعساتلا ةلأسملا ١

 هلوقي ىذلا وه اذهو « ريدق ءىث لك ىلع هنأ تبثول كلملا هديب نوكي امإ ناب لم نمو

 نا ما لا اخ ناكل كلل ك1 نا جل ات ول اك أ
 ًارداق نوكي نأ بجو كلملا كلام ناك امل هنآ ىلع ؛ كلذ لدف ؛ قالطإلا ىلع كلملا كلام نوكي ال

 : ءايشآلا عم م لع

 نأ بجو هايشاألا لك ىلع ًاردق ناك ايلف « رداقلا ىف ةغلا :: دنقلا ( ةزماتملا ةأدمل )

 يي نانا اة دك مطلع انهوقعيما راتلعل نما يف اكد] نق عنام ةتبلا هعنمي ال

 هل اعنام حيبقلا كلذ ناكل الإو ءىثث هنم حبقي ال نأو كرثلا نم هل ًاعناد بوجولا كلذ ناكل
 لعأ هللاو ًاريدق نوكي الف ؛ ةردقلا ىف الءاكن وكي الف « لعفلا نم

 : لئاسم هيف ( ةايحلاو توملا قاخ ىذلا )) ىلاعت هلوق

 ىلعي نأ حصي ثيح ام فوضوملا نوكي ىناا ةفصلا ىه ةايحلا : اولاق 4 لوألا ةلأسملا ١
 ةفص ةهنإ : انباوأ لاقو ةفصلا هذه مدع نع ةرامع هنإ : موق لاَقف ؛ توملا ف اوفلتخاو ردقيو

 مدسعلاو ( توملا قلخ ىذلا ) : لاق ىلاعت هنأب : مطوق ىلع اوجت>او ةايحلل ةداضم ةيدوجو

 انشا لات تاو أ اضراب ودان قاكللا + انوا ؤورلةعوبقحملا .ىه انها ا قاولخعا ناؤكمرال

 ةامحلا قاخو تام الإ ءىبث هتعار ضلال ءىشل رع ال حلمأ نشكل ةروص ف توملا



 مى« ةيآلا . سلق ءىث لك ىلع وهو : ىلاعت هلوق

 رودقملا لاقي نأ زوجي مل نكسا « كلذ انمل» ناو « لعافلاب عقي ال مادعإلا نأ ملسن ال انأب , مصخلا

 ريصملا يجب هنأ ال] ازاخي ناك نإو ادهوب( ايش ريضبسا هلأ ل29 2 اعيش ساء دكت ره ىذلا

 . ءىثب سيا مودعملا نأ ىلع ةلادلا لئالدلا راس مايقل «ةلإ

 ١ لعافلاب عقي امنإ ماسجألا مادعإ نأ هيلوق دحأ ىف ركب وبأ ىضاقلا معز / ةيناثلا ةلأسملا ,

 ىزراوخلا دوو « ةلزتملا نرد طايخلا نسحلا ىنأ رايتخا اذهو ٠ نهو انم روهمجا عزو
 لك ىلع هللاو « ءايشأ تادوجوملا نأب ىضاقلا جتحا ؛ لعافلاب مادعإلا عوقو ليحتسي هنأ ةلزتعملا

 تادوجوملا ىلع رداق أذإ وهف ءربذق ءىث ٠« داحيإ نآل لات وهو اهداحيإ ىلع ًارداق نوكي نأ امإف
 لعافلاب مادعإلا عوقو ناك.هإ ىضتقي كلذو  اهمادعإ لعاو ا لأ دوجوملا .

 ىلعو . معذو ؛ دبعلا رودق» لثم ىلع نداق نعول هنأ ىعكلا معز 4( ةثلاثلا ةل أملا)

 و 3 ىلع رداق ىلاعت هنإ انباحأ لاقو . دبعلا رودقم ىلع رداق ريغ ىلاعت هنأ مثاه وأو

 ىلع هللاو « ءىث هرودقم لثمو دبعلا موس كو ارديتحاو ؛ 0 ديعلا

 . نيرداق نيب دحاو رودقم دوجو ةكك اذهب تبثف « ريدق ءىث لك

 عئابطلاب لوقلا | ىلظبأ و. لاحت هللا ةيزدقب الإ ان عمالرسن نت ايبا معز 6( ةعبا رلا ةلأسملا 2

 نوكب لولا اولطبأو « هلزتعملا هلوقي ام ىلع تادلوتملاب لوقلا | وأبا و « ةفسالفلا هلوقي ام لع

 « ءىث لك ىلع رداق ىلاعت هنأ ىلع ةلاد ةيآلا نأب : لكلا ىلع اوجتحاو . هسفن لامفأل ًادجوم دبعلا
 هللا ةردق عنم دق رخآلا كلذ ناكل « رخآ ءىشب لب هللا ةردقب ال تانكمملا نم ءىث عقو ولف

 ةوق فعضأ نوكرف « ثد نكم هللا ىو ام نآل ؛ لا كلذو هل ًاروذقم ناكامبف ري ألا نع

 ىوفالا عفدي نأ نكي ال فءضالاو « هللا ةردق نم

 امإف ؛ اناث اه انردق ول انآل ءد>او ىلاعت هلإلا نأ ىلع ةلاد ةيالا هذه 4 ةسانلا تلاقللا 0

 ردق نإو « الإ نكي مل الصأ ءىث دا ىلع ةتبلا ردقي مل نإف « ردقي ال وأ ءىث داحيإ ىلع ردقي نأ

 (ريدت ءىش لك ىلع وهو) هلوقل لوألا هلالل ًارودقم هنوك مزليف « أئيش ىناثلا هلالا كلذ رودقم ناك

 نأ مزلي « داحيإلاب القتسم امهم دحاو ناكاذإ هنآل ٠ لا وهو نيقلاخ نيب قولخم عوقو مزايف

 :(لاخم كلذو: امنع اينغو «اميل] جات نوكيف,ءاههتهدجاو لكن ع اًمهنمادخاو لكب (ىغتسي

 ايش ناك ول لاقف « ءىثب سيل ىلاعت هنأ ىلع ةيآلا هذهب مهج جتحا 4 ةسداسلا ةلأسملا ١)
 عنتميف « لاح هسفن ىلع أرداق هنوك نكل ( ريدق ءىث لك ىلع وهو ) هلوقل هسفن ىلع أرداق ناكل
 ىلاعت,هنأ ملعا:( ديهشاةتلا لق ؛ةدارنش نيك |.ءالقا ىأ لقا هلوقي ل دال اياك | اق روراراضش هلك

 كلك فدراو ضوصخلا ماعلا نأ ىلع تلد دق ةيآلا هذه ًاذإذ ) مومعلا اذه صيصخت بجو هى

 . عقاو لب زئاج لقعلا ليلدب ماعلا ضيصخت نأ ىلع تلدو « ىلاعت هلل

 لهجلاو بذكلا قلخ ىلع رداق ىلاعت هللا نأ ةلزتعملا روبمج معز ( ةعباسلا ةلأسملا 2



 كإملا ةروس ها

 ١ كلما ةروس (

 ةبكم ةبأ نوثالث : ىهو

 ا 1 شلل
 هال سر لا -2 رث ورث عادم

 »١« ري 2-0 لك ىلع د ل | ةدكدب 1 نال كرات

 هزأ نسايع نبا نعو ريل باذءع نم امثراق ىجنت امال ) ةيجاملا 0 ىمستو 4 كلما ةرودس «

 : ةيكم ةيآ نوثالث ىهو « ربقلا ىف !ممراق نع لداجب اهمال ( ةلداجلا ) اهيمشي ناك

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مسب «

 : 4 ريدق ءىث لك ىلع وهو كلملا هدب ىذلا كرات :(

 هد ملعاف (كلملا هدب) هلوق املا « ناقرفلا ةروس 0 ىف هانرسسف دقف ) كرات ) هلوق 8

 ل21 لاو ل نواف ديب لاقت 7 « ناموا اكلمنلاعت هوك انيك انل قلم عتست' اعإ ةظفللا
 « دوجوم لك ىلع كلملا هد : فاشكلا بءاص لاق . كلذ ىف ةحراجلل لخدم الو  دقعلاو

 : لئاسه هيف ( ريدق ءىث لك ىلع وهو ) هلرقو « ريدق تأذن انكمملا نم دجوت 0

 ىلع هللا نإ ) هلوق لاف « ءىش مودعملا نأ معز نم 4 جتحا ةيالا هذه 4 ىلواآلا ةلأسملا زر

 كا ليلا, لاحت هللا ريوذقم وهن ئذلا | ءاوثلا كلدفىفاتيشم طول دفعت ناك ىضتقي .( رتنقزمىش لك
 ناكل ؛ دوجوملا ىلع ًارداق ناك ول هنآل ؛ ًادوجوم نوكي نأ زئاجال , ًامودعم وأ ًادوجوم نوكي
 ىلع ًارداق نوكتي نأ امإو ٠ لاح دوجوملا داحبإ نآل ؛ لاحم وهو هداحيإ ىلع ًارداق نوكي نأ امإ
 اهل دب الف ةرثؤم ةفص ةردقلا نآل كلذزإ لعافلاب مادعإلا عوقو ةلاحتسال «لاع وهو همادعإ

 لعافلاب مادعإلا عوقو ليحتسيف ؛ ةردقلا رث هاء ملقا لد ليحتل «لضتح ىن/ماطعلاو .«يثأت نع
 نايكنيرنأ مزلف ٠ اموادكم نازك نإ, كج وذا: قاوجبو هي نايل.هللا قا دقفكاو» ىذلا -قفلا نأ, تبت

 نأ كش ال : اولاقف « ةبآلا هذهب ًائيش مودعملا نوكتل نوفانلا انبادحأ جتحإو « ًائيش مودعملا كلذ
 ءىث لك ىلع رداق هللاو « ءىث ةذاوس وه ثتيح نم داوسلاو ؛ ءىش رهوج هنإ ثيح نم رهوجلا

 ثيح نم داوسلا ِلعو « .هوج هنإ ثيح نم رهوجلا ىلع أرداق نوكي نأ مزال, ةيآلا هذه ىضتقمبف
 1 لعافلاب اق داو داوسلاو ٠ | رهوج رهوجلا نروح ناك كلتكمةاكاذإو , داوس وه

 رهوجلا نك لغ مدقتم هتاذو هللا دوجو ًاذإذ ؛ هلعف ىلع اننيح نوكي تأ ديال راتلا لعافلاو

 ةببش نع اوباجأ مث . بولطملا وهو ايش مودعملا نوكب ال نأ مزايف ؛ًاداوسس داوسلا ىأر | هرج



 ه١ ةرالا . نيتناقلا نم تناكو :ىلاعت هلوق

 سيردإ ىلع ةلزنملا فحصلا هللا تاءاكب دارملا لوقن ؟ هبتكو هللا تااكام (لوآلا ثحبلا ل

 حوللا ىف هبتك امو هتكسنالم ىلاعت هللا ملكام عيمج داري نأو ٠ ةعبرألا كويس يكب و

 نيتنافلا نم ليق نإف ؛ ليجنإلا وهو هباتكو ىسيعب ىأ (هباتكو هللا ةملكب) ءىرقو ؛ هريغو ظوفحلا
 ؛ هئانإ ىلع هروك ذ بلغف : نيليبقلا نم تنق نم لمشت ةفص تونقلا نآل : لوقن ريك ذتلا ىلع

 ىعكرا) ؟ « ماع هنأو ؛ موقلا وه دارملا نآل . نيتناقلا نم ليقو « فاشكلاى هلاق ؛ ضيعبتلل نمو

 ىموم ىخأ نوره باقعأ نه امنالو « ىلاعت هللا ةعاط ىلع نيميقملا نم فوك ىأ ( نيعك ارلا عم

 . مالسلا امهيلع

 ىلع لمتشف « ةلهاوب ةامسملا طول ةأرماو « ةلعاوب ةامسملا حون ةأرصاب لثملا برض امأو

 ؛ ميظعلا باوثلا ىلع ءاسنلاو لاجرلل هيبنتلا اهنم ٠ ىلاعت هللا الإ اهءأمتب اهفرعي ال ةددعتم دئاوف
 امنهو ؛ حلصملا رضي ال ريغلا داسفو « دسفملا عفنيال ريغلا حالص نأب ملعلا اهنمو « بلألا باذعلاو

 حون فأر ما نم رداصلاك « هسفن نمأي الو « ةأرملا نمأي الف حالصلا ةياغ ىف ناكنإو لجرلانأ

 م« نارمع تنب محرم دافأ ا« ةدافإلا ةياغ ةديف» ابهتفعو ةأرملا ناصحإ نأب ملعلا اهنهو ؛ طولو

 عرضتلا نأ ىلع هيننتلا اهنمو ( كافطصاو كرهطو كافطصا هللا نإ ) لاقف « ىلاعت هللا ربخأ

 نآو. تانسج ريغنجاوثلار لإ 6 تاقعلا نم نضال لإ, ةليسر) كاتتادتإ ةوضع ىف دعا

 : هتماكتلعو هتردق تلج « بآلاو عجرملا هيلإو ٠ باب لكىف مزال ةيلزآلا ةرضحلا ىلإ عوجرلا

 . ملسو هبحصو هل آو ؛ نيلسرملاديس ىلع هنالصو « نيملاعلا بر هلل داو ء ريصملا هيلإو وه الإهلإ ال



 ةيآلا . اهجرف تنصحأ ىتلا نارعتفب أ متمو : ىلاعت هلوق 0

 - ىلا مو سودا مساس هَ هدام اع هع «مدده م مو اس اس حدق ساس © اس

 انحور ند هيف انخفنو أمجرف تنصحدا ا نارمع تنبأ ملأ

 -أ ع ه رض مع اس ب 2 ا ااس تاع ته. 2 2-0

 «١1؟» نيتتاقلا نم تناكو هك 1 تاقلك تفدصو

 ها نا بر) تلاق كلا ليقو 04 كفسااو مف لكأت ةرولا لل اهعفر 2 ندا لاق 0 4يف حورال لداستح

 وه فك لعأ هللأو 1 ةدحاو ةرد نم وهو ٠ ابلجال ىذا هيل َّق تيب 37 ) 2 ف ك6

 : ثحاأيم ةيآلا قو 8 ود امو

 امظعت ) اههردأ / نيهجو ىلع وهذ لوقت 9 انداع نم ىلاعت هلوق ةلئاف ام «( لوآلا كثحبلا )

 . حالصلاب الإ هدنع رخآلا ىلع حجرتي ال هنأي ديعلل ًارابهظإ (ىاثلا) ىم ا مل

 ىلع امهرهاظتو ٠ رفكلا امهؤافخ]و امهقافن : لوقت ؟امهتتايخ تناكام « ىلاثلا ثحبلا إل

 و 1 مههارإ فريض الدو ىلع ل ك6 طرلنأ م هن ]هم وقل تااقح ون 2 2 نيلوسرلا

 : ن.دلافاممتايخليقو 2, طق ىف ةأرما تغب سايعزن نعو ؛ ررجفلاب 6 اخ نو نأ ذو<+

 5 هللأ ةمحر نه برها تيلط 5 لون 9 ةنملا 0 كدنع سد عمجا ىدعم 8 4 ثأااثلا ثحيأا 0

 : رمل ل[ كا ىه فل ىواملا ةنج ف امتجرد عافتراتدارأو ةنملا ف اهوةب ب رهلا ناكم تنيب

 تقدصو مك نم هدف انخؤنو امج رف م قا نار تنبأ ميصو ) اكدت لاق مش

 جرفلاو 1 انزلاب تفذق 25 ش.ءاوفلا َنَع ىأ ا « نيتاقلا نه تناكو ةيكاو امر تالكب

 َّق ام لكو 2 يف خفن و ها هدمو عردلا بدمج ف لي ربج فن ع نا لاق 2 هةهيقح ىلع لم

 ةاصحلاو « اهتفع ىف ثفلكت ( تنصحأ ) لقو ٠ جرفلا مسا هيلع عقب هنإف هوحتو قرخ نم عردلا

 . نادبآلا َْق ةأيحلا 4 رهظي هش انقاخ ليقو 2 اموت جرف ىأ ) ازحور نم هيف انخفنو ( ةقيفعلا

 خفنلاب هيبشتلا امأو «ثنؤ» ثفنلاو ىسيع سفن ىف ىأ اهف أرق نمو « ىسيع ىف ىأ ( هيف ) هلوقو

 ةعرسأ خفنلاب ليقو « ءىث ىف تخفن اذإ جيرلاكد+لا مامت ىف رشننا هيف قلخ اذإ حورلا نأ كلذف
 نك ةءأرق هيلع لديو 6 ىدلعل ىعل لتاقم لاق 2 احمر تايكب تقدصو حرلا 22 هق هلو>د

 ىلع يم لاقو )2 انه ه1 كا: تعءدم-و 5 نآرقلا نمد عضاوم ُّق هّللأ 2 ىدمدع ى عار امر ةماكب

 اه تذخأو عل ارد تاتا" كلا ناعيا كرعلا ماذا اه عرش ىتلا عئارشلا تايلكلا ىمرافلا

 تكلا تاملكلا تاءج ان ىلع ديدشتلاو فيفختلاب 2 ) تقدص ( كات هلوقو ) تاماكب

 0 هباتككو هش وع تايكو ةماك ءىرقو ( ةئمعل دعبل ىعم وهو 6 قدصلاب امتفصو ىدعل ةقداص

 نبا هلا نيءثاطلا ) نياناقلا نم تناكو ( لادقَلا هلوق ًاضرأ عايشأاو ةييكعلا ره تاككلا دارااو

 0 ثحايم ةيالا قو 0 نياصملا نم ءاطع لاقر ِ سابع



 يل ةيآلا ك0 نيذلا الثم هللا برض : ىلاعت هلو

 تح ط تا َى 0 4 ادد يذل د1 لا
 2 عه م انه هزم 00 52- هاما هس

 لبق و اكيش 1 قم هع ةلخلا لق امه اخ نيحلاص اندانع 3 نيديع

 تا نيد الثم هللا برَصو ..: نيلخاَدلأ مما راثلا دلخُدا
 ا

 دايعو نا نيرا اقبل دنع ل نار كلذ ذإ نوعرف

 هد َنيملاظلا موق نم ىف 2-5
 ل

 ذإ ًاقاطم ريصملا سدب مثريصم نأ ىلع لدي ( مرج مهاوأهو ) ىلاعت هلوق ا ثحبلا )ل
 ماثآلا نع مهربطي هنأ 1 لدي ال قلطملا ريغو ؛ ماودلا ىلع لدي قلطملا

 نه نيدبع تحت اتناك. طول ةأرماو حون ةأرما | ورفك نيذال الثم هللا برض .إ> ىلاعت لاق مث
 هللا كّوبَض و. نيل دالي نانلا اليضذا"لدقو . ايش هللا نم امنع اينعل ملف امهاتنافن نيهلاص اندابع

 لغو نرعرف نم ىو ةنجلا قليب كدنع لل نبا بر تلاف دإ كارو هاا انتا نادل

 . ( نيملاظلا موقلا نم ىنحتو

 مهتوادعو مهرفك ىلع نوبقاعي مهنأ ليثعلا قب رطب ملاح نيب ىأ ( اله هللا برض) هلوق

 ةبارقلا نه هيف اوناكام هل مهتوادع عمم مهعفني الو «ةابامم الو ءاقتا ريغ نم ميلثم ةبقاعم نينمؤال

 « هيلع مثرارصإو هللا دنع نم هب ءاج اف ملسو هيلع هللا لص لوسرأل مثراكنإو مهين نيبو مهيب

 هب لصتي 'ىذلا نم ألا ناكنإو . مهنم دعبأ لب بناجأللا ةلمج نم براقألا لعجو « قئالعلا عطقو

 رخآلا مويلاف 1 ليقو نالوسرلا ناذه نذي مل امهاتناخ امل . طولو حون ةأرها لاك أيبن رفاكلا

 اهتازنمو نوعرف ةأرما ل < مرضت ال نيرفاكلا ةلصو نأ ىف نيملسملا لاح نيب مث (رانلا 0

 هلا ا مع ةنبا مرمو « ىلاعت هلل 00 عه ىلاعت هللا .:

 نيايثقلا نيذه نض ىفو « ًارافك اوناكام,هوق نأ عم نيملاعلا ءاسن ىلع ءافطصالاو  ةرخآلاو ا

 امل هدشأو هجو ظاغأ ىلع ال ريذ<و امهنه طرف ال ةشاعو ةصفح امهو « نينمؤملا 0

 ةمع ىه ليقو « محاز» تب ةسأ نرعرشتةأزمأ ىف رخأ نات ند صو 0 ركل 1 1

 نوءرف اهبذعف « اصعاا فقاتو ؛ هاصع ىسوم ءاقلإ ةصأ تعمس نيح تنمأ مالسلا هيلع ىموم

 قلأو . سمقلا امليقتساو ؛ كر عد ةريره قىأ نعو نامأإلا بيب ب3 ًاباذع

 ىلع ةرخصلا تيقلأف « ةنجلا ىلإ امحورب قرف َنوعَرَف نه ين بر تلاقف ؛ ةديظع رخص اهيلع

 062 راو



 ةيآلا . انرون انل متأانب رنواوقي : ىلاعت هلوق :/

 وأ : ىعسي هربخو « مالكءادتبا اونمآ نيذلاو ٠ مهزخال نأب نامإلا لهأ دعو ىلاعت هنأب هنغ
 در ىف هيزذال ىأ ( ىنلا هللا ىزخيال موي ) هلوق ىلع في نم ةئسلا لهأ نم مث : هللا ىزخمال

 هجو ىلع مهبذعي نأ زو<و « رافدكلا ىدي نيب مبحضفي ال ىأ « ةحيضفلا ءازخإلاو « ةعافشلا

 ممالا] قايحلا ةنع"( معاك أبا ) ىتملا دنع ىأ ( معدبأ نيب ) هلوقو ؛ ةرفكلا هيلع فقال
 : مهاب مادقألا عضو عض وم ف ميديأ نيب روالاىعسيو ؛ ريخو رون هيفو ما :تاتكللا نإ

 ةرفكلا قيرط رهام و ميفل خ نال

 رون ءافطإ دنع كلذ نولوةي : سابع نبا لاق (انرون انل ممتأ انبر نولوةي ) ىلاعت هلوقو

 هللا ةرضح ىلإ ًابرقت نوعدي مهنكلو « مهروز مهل ممتم ىلادت هنأ : نسا قذر « افاشكإ نيمفانملا

 .ىطاوم رصبيام ردقب هرون نم ةلزنم مهاندأ ليقو « روفغم وهو (كبنذل رفغنساو) هلوةك  ىلاعت

 قربأا لث٠ نورمم ةنجلا ىلإ نوقباسلا ليقو « همامتإ نولأسيف لامعألا ردق ىلع رونلا نآل ؛ همدق

 انرون انل م6أ انبر ) نولوقي نذلا مهف « ًافحزو أوبح م و ٠ حيرلاك مهضعبو « طارصلا ىلع
 ظفل 00 ,ذ ( نيقفانملاو رافكلا دهاج ىنللا امأ ا ) ىلاعت هلوقو « فاشكلا ىف هلاق
 دقو ؛لاتقلاب نوكست دق ةدهاجلاو ؛ مهلع ددش 0 0 ءاطعل زا ن1 ل ناعكللا

 م مال : مهلع دودحلا ةماقأب مثدع أج لسيقو « نانسلاب ةراثتو «٠ ناسللاب ةران 0

 ىو « هنايب سم دقو ( منبج مهاوأهو ) اهنم اومصع لوسرلا باحصأ نآل , رئابكلا نوبكتت را

 : ثحأيم ةيآلا

 ؟ (اورفكن ذلا امأا اب) : هلوقوهو قبس اب (اونمآ نيذلا ام ءأان) قلعت فيك ( لوألا ثحبلا)

 ديفت ال ولا كلذ ىفذإ « مويلا اذه ىف ةبوتلاب مويلا كلذ ىف باذعلا عفد ىلع ىلاعت مهم لوف

 مهطاو>أ ركذب بيغرتلا ديفي ىض» ايف بيهرتلا دعب عفدلا ىلع هيبنتلا نأ ىهو ( ةفيطل هيفو )

 . مبارك ]و مهقح ىف ماعنإلاو

 لان ةحاملا اعف اونمآ نذلا الو مويلا كلذ ىف ىنلا ىزخ ال ىلاعت هنأ (« ىاثلا ثحباا )ل

 ةدئاف هذهو مثروأ ىعسإ ىذلا عومجما هللأ ىزخي ال علي عاّتجالا ةدافإ ىه : لوقف ؟ هعم هلوق

 . مظعت و مهقح ىف فيرشت مهب نيبو اننا ,ذلا نيب عاتتجالا ذإ « ةم ظع

 تنذلاو.نينمؤالا نم دعاو لكل مزال بنذلا نأ موب (انا رفغاو) هلآ ( ثلاثلا ثحبلا ١

 ريصقتلا وهو« بنذ لكل مزالاا وه امل ةرفغملا بلط نوكي نأ نكمب :لوقنف . ًامزال نوكب ال

 - نيدمروانالا نفاد نكل مزال ريصقتلاو ةمدخلا ىف

 ىناا اممأ اي ) هدعب نمو ( مرحت مل ىنلا امأ ا ) ةرودلا لوا اكتب لاق ( عبارلا ثحبلا ال

 ىسيعلو.ىسوما# قسوأو مدآ 5 مدآل هلوقك هوعأب ال ىن لا رهو هفصوب هيطاخ ( ر انككلا نها

 . رهاظ اذهو مولع هلضف ىلع لديل «, فصولا اذه هيطاخ : لوقت « قتبعاي



 ع ةيآلا ٠ هللا ىلإ اوبوت اونمآ نيذلا اممأ اي : ىلاعت هلوق

 دس كام ةعواف رع رتس مه ا

 رفكمي لا مكبر ىع احوصن ةبوت هلا َلإ اوبوت اونم َنيذلأ ا 2

 رثا ادم هرث اس ال هر رل_ اس ةوورتف ل اه «ه ام ه رث_مل 10 اننا 0

 ل وامل تحت نم ىرحت تانج مكلخديو مك انيس مك

 0 2س ع اخ جم 6 سله هم اه هوه دوم ا اب ا

 مم ابر نولوقي مهناميأبو مهيديأ نيب ىعسي مثرو' ا 4 ىلا

 رافكلا دهاج ىنلا
 مس "سس

 يَ دعم 7 مه ب

 0 ١ ريد مى لك ىلع َكنإ ل رفغأو 2008

 ربا نودع 0 هرئاس عغس ع هاهم ه رتودعر ل رش ع مع ل

 6( بحل 0 مج مهيوامو مييلع ظلغاو نيقفانملاو

 ةظاغلا : لوةنف ؛ حاورآلا نه مهو ًادادش ًاظالغ ةكئالملا نوكت فيك 4 ىناثلا ثحباا ال
 لاوقأألا نمريغلاىلإ ةبسنلاب برقأ اذهو , تاذلابسح الح اورآلا نما وناك ا تافصلا بس <ةدشلاو

 امو وتلاوة ىهأوأ قولتك 5 لاول "ندم نازل كلذ يقم ىف اذه نسل: لوعتف كك نلأ ف ةللاقلا

 فاقككلا قو خس حوا 1 مهنأ ىناثلا ىنعمو ا قر 0 1 حا

 كاع ةس لا ار ياسر ل نيذلا اهب اب ١) ىلاعت لاق م

 مثرون دب و يام ا ةراينالا"اعض نم قب تانج مكلخديو مكتائيس

 |مأ اي ءريدق ءىث لك ىلع كنإ انل رفغاو انرون انل ممتأ انبر نولؤدي مهناعأبو مهيديأ نيب ىعسإ
 24 7 نسم و م07 مماوأ مو 6 1ع طظاغاو نيقفانملاو اما دهاج ىنلا

 ىنعملاو . ةيوتلا ةفص نم احوصف : ءارفلا لاقو ٠ ؛ حص صنأا ىف ةغلاب ه ةيون ى أ ( احوصن ةيوت ) هلوق

 0 مهسفنأ م نودحصنب ةعحاتلا ةقداصلا | نأ وهو . هلم بات اا ىلإ درعلا كرت امحاص حصلت ةبوآ

 ةحاصنو ادحصن هل تدصلن - لاقي )2 دوقعلا 1 رددصم رهو؛ نوناا م احوصن )ع مصأع نعو

 نع اوبود نأ وهو ىزاجلا دانسالا ىلع حصنلاب ةيوتلا تفصو - فاقكلاا ّق لاقو 2 احوصنو

 ٠ هدأب 0 كادت هلئأ نهد عاطإ

 هللا مازخأ لا ندرك ىزخم الو ؛ كدخديب بصأ ( ىنلا هللا ىز ال موي ( كاك هلوقو

 اوةلعت ةلدتعملا متاع 0 اح ل م نم 9 هنأ ىلع نبذ هلل داحتسا .ساأو قسفلاو رفكلا لهأ نم

 بذعل ال نأ ١ لعو لمضف ؛ باذعلاب عش ءاز 4 رخالا : اولاقو ) ىذلا هّللأ ىز ال 0 / لاك هلوشب

 اوباجأ ةنسلا لهأو ؛ باذعلا مهيلع فخ مل ناميإلا نه رئابك-اا بادكأ ناكولو « اون٠أ نيذلا



 ةيآلا . مكسفنأ ارق اونمآ نيذلا اميأ اي : ىلاعتهلوق 6.5

 ةراجحلاو سانلأ اهدوقو ارآ م 0 نيل ا 5

 ا 2 دا 15 ص سارع م ]أ ه6 _ء

 «<2 21 5 نولعفيو مر 5 هّللأ 0 1 داش طظالغ لم اهيلع

 و

 - رد هل هر م ع 6 م مر ا

 أو نولمحت تنك ام نوزحب اع مويا ردع ل ا أَ

 اهلع ةراجحلاو سانلا اهدوقو' أر ان كيلهأو مك كفا اوق اونمآ نيذلا اهبأ اي ١ ىلاعق لاق مث

 اورذتعتال اورفك نيذلا امأ اي «نورمؤيام نولعفيو مثرمأ ام 000 دادش ظالغ ةكئالم

 لاقو « هنع ىلاعت هللا َّ امنامع ءاهتإلاب ىأ ( مكسفنأ اوق ) « نولمعت متنك ام نوزجب نإ مويلا
 اوق) رهف ككل لق. لاكوأو « رشلا نع ماني و ريخلاب مممأيف : هلهأو هسفن 0 ندع نأ نا

 ليقو « مكسفنأ هب نوذخاوت امب موذخاؤت نأ مكيلدأو « تاعاطلا لعفو ىصاعملا كرتب ( كسفنأ
 (اوق)واوىلعافطع ( 1 واهأو) ءىرقورشلاب مميمأت سفنالا ذإ كسفنأ هيلإ وعذت ام وبا اوق)
 رسانَغ نبا نعو -« .ةراجخلاو:سانلاب الإ: دلقعي ال نانلا نم اعون ًاراثو « لضافلل فطعلا ناسحو

 هلوقو ؛ مضلاب ( اهدوقو ) ءىرقو « اهلع دقوأ اذإ ًارح ءايشآلا دشأ اهمال ؛ تي ربكسلا ةراجح ىه

 ةدشو ةظلغ مهءارجأ ىف ( ظالغ دادش ) مهناوعأو ٠ رشع ةعست ةينابزلا ىنعي ( ةكئالم اهيلع )

 وأ « مهقلخ ىف تافصلا هذهب اونوكي نأ دعبي الو ٠ ةنوشخو .افج مهلا ءفأ ىف وأ 4 ةروهو ءافع ىأ
 رافكلا ىلعءادشأ ) ىلاعتلاق اكهللا ءايلوأ ىلع ءامحر « هللا ءادعأ ىلع ءادشأ اونوكي نأب محلاعفأ ىف
 مذخأت ال « مالا ناكل مثدادتشا ىلع لدي ( نورمؤي ام نول-ءفيو ) ىلاعت هلوقو ( مهيب ءاحر

 ةرخآلا ىف نوفاكم ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « هئادعأنم ماقتنالاو ىلاعت هللامماوأ ذيفنت ىف ةفأر

 . ىهنلاو رمأللا :ةفلاذع مهنم نايصعلاو هنع مهاهني امبو هب ىلاعت هللا مرمأ امب

 دادتشاو « رانلاب باذعلا ةدش رك ذ ل © مويلا اورذتعتال اورفك نيذلا امأ اي ا ىلاعت هلوقو
 راذتعالا ذإ (مويلا اورذتعتال) مل لاقي ىأ (مويلا اورذتعتال) لاقف : ءادعألا ماقتنا ىف ةكئالملا

 نوزجئاعإ ىلا عل هلوقو ا مكعفني ؛ الف ؛ رانا ىف لو>دلا دعب ةلويةمريغ 586 2 0-

 ::انحابماةلآلا7 فورة لف كاذغلا 3 هزلأ ةئيسلا مكلامعأ امنإ ىنعي ( نولمعت متنك
 اوقتاف اولعفت نو اولعفت مل نإف ) هلوق ىف نييك رشملا بطاخ ىلاعت هنأ ( لوالا ثحبلا ال

 هتبطاخ ىنعم اف « نيرفاكلل ةدعم اهلعتج (نيرفاكلل تدعأ) لاقو (ةراجحلاو سانلا اهدوقوىنلا رانلا

 راد ىف رافتكلا عم ممنإف « رافكلا تاكرد قوف مماكرد تناك نإو قاسفلا لوقن ؟ نينمؤملا هب

 الو « راذلا هذه ىل تدعأ نذلا ةروا< قسفلا بائتجاب ( مكسفنأ أوق ) اونمآ نيذلل ليقف ةدحاو

 . دادترالا نه قوتلاب مم أب نأ دك



 1 ةبالا . نكةاط نإ هبر ىسع : للاعت هلوق

 تهمس يس: ملسس مهلا

 فوخ مث ( ممورصبإ مح مح لاق الو ) ىلاعت هلوقرك ةرثكلا هب ٌذاَرب امر ليعف ءاج دقو

 ىمع ناورشفملا لاق ( نكنم ًاريخ اجاوزأ هلذيب نأ. نكسفلط نإ هير ىسع ) لاتعت ةلوقب هءانش

 نهقلطي ال هنأ ًاملاع ناكىلاعت هنإ مث , فيفختلاب ( هلدبي نأ ) ةفوكسلا لهأ أرقو . بجاو هللا نم
 ( نكقاط ) هلوق ىف رثك اآلاو « نمل ايو نوم اريد هلدبأ نوقلط نإ هلأ ةثردق نعتردلا كل

 جاوذاألا فدو مث ؛ مفلا فور> نم امال ؛ فاكلا ىف فاقلا ماغدإ ورمع ىأ نعو  راهظإلا

 ىلاعت هللا ديحوتب تاقدص» تانمؤ٠. ةعاطلاب هلل تاعضاخ ىأ تاءلسم لاقن هلدبب ناكىتاللا

 اذه دعب تاحناسلا رك ذ هنآل هبشأ اذهو ٠ ةالصلل ليللاب تامئاق ليقو ؛ تاعاط تاتناق تاصلخم

 غلبأ ىهو « تاحبس ىرقو « راهنلا مايص عم ليلا مايق نوكي نأ مزلذ « تامئاصلا ( تادئاسلاو )

 مئاصلاب هيشف همعطل نم دج تال |اكهت لازب الف . هعم داز ال حئاسلا نأ حاس مئاصلل لديقو

 (ًاراكبأو تابيث) ىلاعت لاق مث ء تارجاهم تاحناس ليقو ؛ هراطنإ تقو ءىحي نأ ىلإ كسي ىذلا
 ركذلاف راكب ألا نم اهضعب و بيثلانم اهضعب ةرخآلاو ايندلا ىف ل-وهيلع هللا ص ننلا جاوذأ نال

 ةوومثلا بسح ىلع سيل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوزت نأ ىلإ ةراش] هيفو . عقو ام بسح ىلع
 : ثحابم ةيآلا ىفو ىلاعت هللا تاضرم ءاغتبا بسح ىلع لب ؛ ةبغرلا

 ارمظتو ارهاظتت وارهاظآ ءىرقو « ممترهاظمو ةكئالملل ميظعت كذدعب هلوق ل والا ثحبلا ل

 ريخ ءاسن ضرالا هجو ىلع نكي لو « نهنم ًاريخ تالدبملا نوكي فيك 6 قاثلا ثحبلا إل
 كلت ىلع نيقبي ل هايإ نمئاذيإو « هل نمنايصعل لوسرلا نهقلط اذإ لوقن ؟ نينمؤألا تاهمأ نم

 . نونم ًاريخ هللا لوسرل ةعاطلا عم فاص وآلا هذ تافوصوملا نم )١( نهريغ ناكو ؛ ةفصلا

 ىلع « تانمؤملاو « تادلسملاو ء راركتلا مثوي ( تانمؤم تاملسم ) هلوق © ثلاثلاثحبلا ل

 ناقفاوت, ال دقو « بلقلاب قيدصتلا وه «نامإلاو ناسالاب قيدصتلا وه « مالسإلا لوقن ؟ ءاوسلا
 . ناسللاو باقلاب قيدصتلل قيقحت ( تانمؤ» تاءلسم ) هلوقف

 واوب امهادع هيف لقي ملو «٠ فطعلا واوب ( ًاراكبأو تابيث ) ىلاعت لاق 4« عبارلا ثحبلا ال

 . تافصلا رئاسوف نوعامتج ا امهف ندمت ال ؛ ناتيفانتم ناتفص اهنإ فاش كلا ىف لاق لوقن ؛ فطعلا

 . نهمللاجرلا ةبغر ("' لاقي ام ةلمج نم ىهو حدملا ماقم ىفتابيثلا ركذ 4 سهاخلا ثحبلا ال

 نرصاصتخال ل وسرلا دنع راكب ألا نم ضعبلا ىلإ ةبسنلاب ًاريخ بيثاا نم ضعبلا نوكي نأ نكمي لوقت

 زاوجلحدملا فبيثلا ركذ حدقي الف كاذك ناكاذإو ؛ الثم عومجما وأ.ءاكتننلا وألا ذا كاماب

 :”ةلسستلاا قطادان ركذااسب لشهب كلل نؤكعأذأ

 . ىرتام ىلإ هانحمس دقف ةوسنلا عجل آريثظ ناك املو ( مهريغ ) لصآلا 2

 . :اهاتتيثأ دقو ةطقاس ماللا ىنأ ىلع لدب امن ( هعم ) ريدقت ىلإ جاتحي وهو ( لقيام ) لصآلا ىف (؟)



 201. ابؤخ نإ ؟ كاغت ةلؤق 1
 سرا ”سارتفظا ا ع ل را ا | همه ح ع -- مصار ,س ارجع 8

 وه هللا نآف هيلع ارهاظت نإو اكبولق تعص دَقف هللا 1

 رار هذ ٠ هل

 هير ىنع «؛. ًاريبظ كلذ 1 كلو َنيِنمْومل ماَصَو ليدبِجَ هيل وم

 2 ماس مرت“ 62 هي 20

 كاست تاكتنمازل [كا 5 5 اا هلدس نأ طة أ

 262 17 و تأم 55 2ع اك تادياع تاما

 هل ًاروفغم ناكهناآل رفكي مل هنإ نسحلا نع لوقت ؟ كلذل مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا رفك لهف

 . ةيرام مير ىف ةبقر ق ردع هَنأ لتاقم نعو « نيم ّؤيلل ميلعتو اكوا رع أمو هينذ نم مدقتام

 ليريجو هالوم وه هللا نإف هيلع ارهاظتنإو امكولف تغص دقف هللاىلإ ابوتت نإ | رىلاعت لاق مث مش

 نكنم ًاريخ ًاجاوزأ هلدبي نأ نكسقلط نإ هبر ىسع « ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو
 .4« 5 10 تايبث تاحناس تادياع تايئاث تاتناق تانمؤ» تاءلسم

 امهتبتاعم ىف غلبأ نوكيل تافتلالاةقيرط ىلع ةصفحو ةشئاعل باطخ( هللا ىلإ ابوتت نإ ) هلوق
 تادع ىأ ( مبولق تغص دقف ) ءاذيإلاب لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نواعتلا نه ةبوتلاو

 قاةحتسا هيف دجوي ميظع ق> كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع لو.هرلا قح وهو ؛ ق+لا نع تلامو

 عمجاب دارملاو « اكل ًاريخ ناك : ريدقت ىلع هب علل فوذحت طرشاا باوجو ريصقت ندا

 نوكي ام رثك أ نآل ةيذثتلا ىلع عملا ريتخا امتإو : ءارفلا لاق « ةينثتلا ( ايكبولق ) ىلاعت هلوق ىف

 كلذ ىلع هرثك أ ىرج اءلف ؛ نينيعلاو نيلجرلاو نيديلاك ناسنإلا ىف نانثا نانثا حراوجلا هيلع

 ارهاظت نإو ) ىلاعت هلوقو . اذه رم دقو « نينثإلا بهذم نينثا ىلإ فيضأ اذإ هنم دحاولاب بهذ

 هرمضإ ملىأ ( هالوم وه هللا نإف) ءاذبإلاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع انواعت نإو ىأ ( هيلع

 ه 17 0 0 لا ا ل ا 0 ما ١١ كلذ
 و ركب ابأ ديري سابع نبا لاق . نينمؤملا حلاصو هتناكمل ًارارظإو هل ايظعت ةكئالملا نم هل ًادرفم

 هايف لاقو : نيلتاةملا لوق وهو « هل نيرصانو ؛ هاداع نم ىلع ملسو هيلع هللا لص ىنلا نييلاوم

 مهنم ءىربنم ليقو ٠ كا ا أ ا حلص نه ليقو ٠ 220 لانا

 ذوحيو ؛ عمجا نع بوني انهه ملاصو « ةباحضلا ليقو ءافلخلا ليقو « مهلكءايبنالا ليقو « قافنلا نم

 ليديجو هللا ةرضح دعب ىأ ( كلذ دعب ةكئاللاو ) ىلاعت هلوقو . عمجلاو دحاولا هب دارب نأ

 تعمل مسو هيلع هللا ىلص ىنلل رهاظم جوف ىأ ( ريهظ ) نينمؤملا طاصو

 ىلع وبأ لاق ؛ ريبظ ءالؤد ةرصن دعب ةكمالملاو ءارفلا لاق ( ًاقيفر كتل وأن سحو ) هلوةك « ءارهظلا



 1 ةيالا . ضعب نعضرعأو هضعب فرع : ىلاعت هلوق

 لاق ذبح كأن ١ نم ؟تلاق هل اها
 ا

 همس اه ص 2 ا 6ك دى عة ا ا
 ٠

 اغا ضع نع ضرعاو هضعل فرع

 هَ

 هل

 مس هدم ع 5 ه6

 فوك ريل ميل 0

 ( كل هللا ضرف دق ) ( ريبخلا ميلعاا ىنأبن لاق اذه كأنأ نم تلاق هب اهأب اءلف ضعب نع ضرعأو

 نوقايلا لاقو ( اهانضرفو اهانلزنأ ةروس ) : ىلاسعت هلوق ىف ا « هللا نيب دق : لئاقم لاق

 انيلع دق ) ىلاعت هلوق ىف كباجبإلا ريغ لمتحي مل ىل_عب لصو اذإ مظنلا بحاص لاق « بجوأ دق

 ةرافكتلاب اهااحت ىأ (مكناعبأ ةل)ىلاعت هلوقو ؛ نيهجولا لمت>ا ماللاب لصو اذإو (مهيلعانضرفام

 ىف ىذلاك ةرافكلاب هلياحت ( اههدحأ ) نيبجو ىلع مسقلا ةلحتو ةللحت هلصأو ةلعفت نزو ىلع ةلحتو

 تيدحلا ىف ىور ائكزثك الا وه اذهوإ , ليلقلا ءىثلا ىعمع لمت با نأ (اًمِهناثوا) ةيآلاةذه
 نيرسفملا نم ةعامجلقنو ؛ مكناعأ ةرافك .ىرقو  ًاريسي ًاتامق انزع مسقلا ةلحت الإ رانلا جلي ناد

 ىور , نيولا ةرافك نم بجوأام هل هللا رك ذف هتيراج أطيال نأ فل ملسو هيلع هللاىلص ىنلا نأ

 الو ًاقالط وني ملو مارح مدارك ذإ ىغير «, نيمب مارحلا نأ نساسبع نبا نع حت نةليعتكل

 هقاذع ميلعلا هو م سدصانو 35 لو ىأ 1 الوم هللاو نيم ةرافكل ان نم ظفللا اذه ناك ًاراهظ

 "0 1 ةيدح هجاوزا ضعب ىلإ ىناا رسأ ذإو ) ىإعت هل داوم هك نم ضرر |هفأ كلا

 هللا ىلص ىلإ امرك لكفف“ نكاد اهتاسسإ  هنقن ىلع ةيراجلا ميرع لم ةصقح ىلإ

 هسفن ىلع ةمألا مدحت نيئيشإ الإ سان اهاض رت نإ دز ةخس ةح لاف - ملسو هيلع

 تربخأ ىأ ( هب تايناليلف ) ةلرهو ساخنا كلف 2 ابو ركب ىلأ ىف هدعب ةفالخلا نأ ةَراشَبلاَو

 ملسو هيلع هللا ىلصص ىنن لا نيتاو هس اما غش لك ىلع هيبن علطأ هيلع هللا هرهظأو ةشئاع هن

 اه ريخ شم (ضعل نع سوءا ةصفح (هضعب فرع) ىلاه) هلوة وهو تلاق ضع كلذ دنع ةصفح

 ءرمعو ركب ىلأ ةفالخ رك ذ هنع ضرعأ ىذلاو « ءاضغإلاو مركتلا هجو ىلع ةشئاع تريخأ كنأ
 هلا 2 م اعف عدل ا ىلا ذل] رد نم هيلع تفاح ىأ اهنع فلك

 هلرقو نعم نال تلتف ام ملعي وهو مهزاحي ىأ ( مهيولق ىف ان هللا ملعب نيذلا كئاوأ ) ىلاعت

 دارج هن وكب, هفص و( ريدخلا ميلعلا فاين لاق اذه كأ أ نم ) ةصفح ( تلاق هب اهأين ايلف )ىلاعت

 :اح ا سجل قر ٍَ ءلا ىف 1ص ام عةخلاثلا نمحربجلا ىف نإ اهي 1ع 1 ةفض وب ام

 مرت مل ) هلوق ىلإ م ءأ ةلحت مكل هللا ضرف دق ) هلوق بساني فيك 4« لوآلا ثحبا إل

 وهف مارح ىلع تنأ هتأرمال لاق اذإ ىد» َْ ةأرملا ميرحت ناكامل هبساني لوقن ؟ (كل هللا ل>أ ام
 رغكي وانقلب نم 6رأ 0 ريصل و نيع

 نيسع هنه تناكهنإ ( كنامعأ ةلحت مكل هللا ضرف دق ) ىلاعت هلوق رهاظ ( ىناثلا ثحبلا )ل



 هل مكناعأ ةلحت مكلا هللا ضرف دق : ىلاعت هلوق ع

 ةريق رثاةرده ساراس 2 22 هد

 «؟» مكحلا 2 وهو 0 0 مكن 57 لح ع 0 ضرف لق

 هااس رثئاربه راش هوو نس ه ع اهلا هدا < د ياللا 2 2 60

 هياع هللا هرهظاو هب تاين ايلف 2 1 ضعب كك ىنلا عما 1

 ضرف دف « اهيلع تفلح ىنلا نيولا امأو « لال مارا امأ هل ليقف ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزأف

 « نيهلا رفكي امإو « مارحلا ىف بتوعف نيب مارحلا عم ناكىعششلا لاقو . مكناعأ ةلحت مكس هللا

 راكنإلا ىنعمب ماهفتسا ( مرحي مل ) هلرق مظناا بدحاص لاق ةيآلا ( هللا ضرف دق ) ىلاءت هلوق كلذف

 هلوقو ىلاعت هللا ميرحتب الإ مرحال لالحلاو ؛ هوركم لالحلا ميرحتو « ىمن ىلاءآ هللا نم راكنإلاو

 ًايغتبم ( مرحت ل ) ىنعملاو عراضملا جرخم تجرخ لاح ىغتبتو ( كجاوزأ تاضرم ىغتبت ) ىلا

 ةلز اذهو « فانةةساوأ لاح وأ « مر>ت:ا ريسفت امأ « ىنتبت فاشكلا ىف لاق ( كجاوزأ تاضرم )
 ميحر؛ ةلرلا نم مدقتام كلرفغ دق ( ميحر روفغ هللاو ) هللا لحأ ام. مرح نأ دحاأل سيل“هنال « هنم

 : ثحايم ةيآلا ىمث ءهب كذخاؤي مل كمحر دق

 باطخو باتعلا قيرطب باطخلا اذه نأ مهوب ( كل هللا ل>أ ام مرت مل) « لوالاثحبلا ١

 اذه-نأ رهاظلا لوقن ؟ وه, يكف ميظعتلاو فيرشتلا نم هيف امل كلذ ىفاني ىننلا وهو . فصولا

 ىغبذي [كنكي مل هنم ردص ام نأ ىلع هيبنتلا قيرطب لب باتعلا قيرطب سيا باطخلا
 لحلا بناج حيجرت لالحإلا نأ امل . نك“ ريغ ىلاعت هللا ل>أ ام ميرحت 4 ىتاثلا ثدبلا ل

 لحأ ام مرحن مل لاقي فيكتف نيحيجرتاا نيب عانجالل لاج الو « ةمرلا بناج حيجرت ميرحتلاو

 دعب ًامارح هنرك داقتعا ال جاوزالاب عافتنالا نع عانتمالا وه ميرحتلا اذه نم دارملا لرقن ؟ هللا

 اذه نأ دقتعا نمو الالح هنوكب هداقتعا عم اهعم عافتنالا نع عنتما علي ىنلاف ىلاعت هللا لحأ ام
 . اذه لثم هلي لوسرلا ىلإ فاضي فيكسف فك دقف هنيعب ىلاعت هللا هلحأام مير حتوه مجرحتلا

 ايل[ 6-0 هيف ةمئألا تفاتخالوقن ؟ لالحلا مجرحت مكحام لبق اذإ ( ثلاثلاش>للا ١

 امتطوىلعف ةمأوأ هلكأ ىلع فاح دك اما مرحاذإ» هءرح اهي ف دوصقملا عافتنالا ربتعإ و ٠ ءىثلك ىف

 نئاب قالطف قالطاا ىون نإو « راهظف راهظلا ىون نإو ةين هل نكي مل اذإ !منم ءاليإلا ىلعف ةجوزوأ

 هبر نيبو هني ابفنيد بذكلاتيون لاق نإف . ىون ايكف ثالث ىون نإو : نيتنثا ىون نإ كلذنكو
 الإ و ونب لاذإ ب ارشااو ماعطلا ىلءف مارح هيلع الح لكلاق نإو « ءاليإإلا لاطبإب ءاضقلا ىفنيديالو
 يسر ري نداطلا ىو نإ و يهدر و ءاناا ف انهن كيلو ايم ينفاشلإ ةإر جلو يزل اك لعق
 ١ كلذ رك ذ لإ اذ ةجراح الف , "كفاميكللا ىف نه كف هيف ةباحيصلا: فاالتخا امأ و مدتع

 0 ميكحلا ميلعلا وهو مكالوم هللاو , كناعأ ةلحت كل هللا ضف دن نك لاق مث

 9 0 هيلع هللا هرهظأو هب تان اعف الد تاز ضسقلا يذ ا م فاو



 2: ميرحتلا ةروس

 (ميرحتلا ةروس)

 4« ةيندم ةيآ ةرشع انثثاإإ

 مودل مدس اع 6 2-2 َ نك" 2 - مده م هنأ م

 2 كفل تاّضرم ىف عتلت كإ هنأ لح | م 0 ١ قنلا ا

 مى مارك نب ع

 ١2«6 م روقغ

 ع

0 

 4 مي>رلا نم رلا هللا م 0

 00 اي هللاو كجاوزأ تاضرم ىختبت كل هللا لحأ ام مرحن مل ىننلا اه أ

 باطخلا كارتشاو ؛ءاسذااب ةصوصخملا ماكح آلا ىف 3 ارتشال كلذف « اهلبق امب قلعتلا امأ

 ىف قالطلا"نائكانإ 4 هذ-» لوأ ىف ميرحتلاب باطخلا عم ةروسلا كلل لوأ ىف قالطلاب

 لوالا اأو : هللا لحأ ام ميرحت ىلع المتشم ضعبلابهذم وه اي لكلا ىف وأ روصلا نم رثك آلا

 ىلع لدي هنأ 5 « ىلاعت هللا ةريضح ةمظع ىلع لدي ؛ ةروساا كلل: رخآ ىف روك ذا نآله ء رخآلاب
 ارقتقم كتايحلا وأ بئارقلا ماا قام الك بلا نا ناكل هيلع للك دف نا

 لحأ ام مرحت مل ) : ىلاعت لاق اذهلو : هللا لحأ ام رحت ىلع ةردقلا ىفاني امم ةرضحلا ةمظعو امهلإ
 هنأ ىور فاشكلا ىف لاق  هسفن ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ههرح ىذلا ىف اوفلتخاو ( كل هللا

 دقو ىلع ىمت.ك | اهل لاقف ؛ةصفح كلذ تالعو ةءشئاع موي ىف ةيراسمب الخ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؛ ةشئاع هب 5-35 نسي ا ءدعب ناك.؟ رمعو ركب اب نا كانشأ5 ىسفت ىلع ةيرام تمرح

 الطف مت 5 ملف ؛ابمتكتساو كلذ اهأَض رأفة موي ىف ام الخ : ليقو « نيتقداصتم اتناكو

 قف ناكر اهل : لاق مير ع « ةيرام كيب. هلل ل 5 ا سر

 اهنإو ةماوق ةعاوص اهإف اهعجار : لاقو « مالساا هيلع ليريج لزنف . كقلط امل ريخ باطخلا لآ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىورو « اهقالطب هون امو اهقلط ام هنأ ىورو . ةنجلا ىف كئاسن نم

 حير كنم مشن انإ هلاتلاقف « ةصفحو ةشئاع تأطاوتف شحج تب بنيز تيب ىف السع برش
 ل>أ ام مرحت مل هانعمف ٠ لسعلا مره لفتلا هركي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو . ريفاغملا
 قورسمو ىععشلاو ةداتةو ده'جو نسحلا لوق لوآلاو «٠ لسعلا نم وأ «نيملا كلم نم ( كل هللا

 اهرقي ال نأ فلحو هدلو مأ ملسو هلع هللا لص ىنلا مرح قورسم لاق سنأ نع تباث ةياورو
 عمم - رطل قو



 كابالا نئولش ىصرالاققؤا: حاط الو 1

 ةقبطو ةض< ةيضرأ ةقبط تاقبظ ثالث ضراألا نأ روهشملا وه امةقصالتم ًاقابط انوك ىف نولثم
 دعإ الو « ةرومعملا ىهو رباا ىف اهضعبو رحبلا ىف 0 0 ةقياطو ؛ ةض# ريغ ىهو ؛ ةيذيط

 بك اوك عبسو ٠ 3 ” عبس بسح ىلع ميلاقأ ةعبس اهنوك نم ( نولثم ضرالا نمو ) هلوق ىف

 0 1١ كالت راثا رمظت هوك ا وكلا هذه ويا ! نإف ةرايسلا هو اهيف

 اهادع امو لمعلا اهابأي ال ىتلا هوجؤولا ىه هذهف , رايتعالا اذهم ةعبس ريصت :ذضرألا م لاقأ نم يلق

 عبسلا تاومسلا لاقي ام لدم لقعلا اهأبأي ام ةلمج نم كلذف ريسفتلا لهأ نع ةلوقن ١) رو 1
 ةضذف ( اءمماخو ) سات ( اهعبارو ) ديدح (اهتلاثو) رخص ) اهناثو ) فوفكم جوم ( اهنوأ (

 ةئامسمخ ةريسم اهنم ةدحاو لك نيب لاق نم لوقو « توفاي ( اهعباسو ) بهذ ( ا,سداسو )

 لقن نوكي نأ الإ مهلا , قيقحتاا لهأ دنع ربتعم ريغ كلذف ٠ كلذك اهنم ةدحاو لك ظلغو ةنس

 (قاخىذلا هللا) هلوةف وه فيكو وهام هنأ ؛ ملعأ هللاو كلذ نم رثك أ نوكي نأ نكميو « [ًا] رثوتم

 ند ةرثادو ءادينالا ىلع عفرلا )آ تلاع عبس ىلع 6 بصنلاب ) 0 ) ”ىرقو ءربخو 5

 ضررا 5 هفال] ل حراير ءاطق لف ( نب نك رتل لرد ) كلان اهل 5+ طرا

 لزنتي )دها< لاقو ٠ ىلفسلا ضرآلا ىلإ ايلعلا ءامسأا نه ىولا ىنعي لتاقم لاقو ؛ ءامس لكىفو

 ءامس لك ىف ةداتق لاقو الث. كاذ كالهو اذه ةمالسو ضع.! تومو ضعب ةايح ( نهيب رمآلا

 لكل ماعرف 0 ةناذن نم راضقاو ةزمأ نم رفأو ةقلخ 06 واخ ه ضارأ نم ضرار هلآ

 يأءاتلاو ءايلاب (انوبلعيل ) -ىرق ( ريدق ءىث لع لغ هلل نأ اًرلعتلا) ىلاعت ةلوق( نيني مالا

 تعلم ناو كدللا نك راموس رالا و تامل ناحكو متركفت اذإ اودلعت ىكل

 هلوقو هذارأ امع ءىث هزجمي ال ةيتاذ هنردق تناكهريغل نوكي نأ نكم ال ىذلا غلب لأ اذه هتردق

 0 دا مق 7 هارب دقو ٠) رك ذ مدقت أم لبق نم ( ريدق ءىث 5 لكىلع هللا نأ )

 ءايشالا عيمجي 3 .”ءاخأا ل و نك لأى ةرذ لافتم هتلع نع نرد ل تان راطاو تالكشلا

 « ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح الو « نيملاعلا بر هللا كرابتف ؛ءانفإلا دعب ءامثنإلا ىلع رداقو

 هردكو 0 « نيبنلا متاخو ؛ نيقتملا مامإو « نيلسرملا ديس دم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 8 نيعمجأ



 يس ةيآلا ., ادي لمعيو هللا نمهؤت نمو: ىلاعت هلوق

 3 هر سادة هس اس امم م هرثو صار رتالو عدم سلس هد

 را ا نم ىرحت 5 ا اَحاَص لمعيو هللأ نمر ندهو

 2م 2 هااضلا ضد 2ص نت رم تاع

 0 ل قلخ ىذلا هلبأ «؟؛١١ قذر 3 أ 1 55 اهيف نيدلاخ

 سمج

 مادق عع سوس رو جةردم ثا اساسا ين 6-2 ةهوودع لس هس

 ريد ءىذدن و لك لع هلل 3 اولعتل نب نوم 1 صاإلا كر نولثم ضرالا م

 اس سام يّ

 «١١؟» الع .ىت لكب م 4 هلأ كرف

 . ملعلا رون ىلإ لبجلا ةءلظ نمو « ع روب لل ةيبثلا ةبلظ قبو . ناد اراونالا ردك

 : ثحايم ةيآلا قو

 ةيرق نه نب اكو ) ىلاعت هلوقب قلعتي ( بابلألا ىلوأ اي هللا اوقتاف ) ىلاعت هلوق «ىلوآلا ١

 ةينرقيىم داما. لاق. نم لوق دك رن( هللاباوهتاف ) هلوق :ريلوةق؟, ال مأ ( ار رمأ نع نع

 باطخ الف هل لةعال نف لوقعلا ىوذل الإ نوكي ال ىلاعت هللا باطخ نأ ىلع لدي هنأ امل « اراهأ

 « بيغرتلاو بيهرتلا ىلع لهتش٠ ( ةيرق نم نيكو ) لاعت هلوق ليقو « هيلع

 نيمدقتملا نم اوناكاونمآ نيذلا بابلآلا اولوأو ةقيقلا ىف ىوقتلا وه نامإلا  ىناثلا م

 ىه ىلوآلا ةجردلاف بتارهو تاجرد ىوقنال لوقن ؟ ( هللا اوقتاف ) ممل لاقي فيكف ةرورضلاب

 اورماراذإ .ناعالا لعأفكورشلا اريغ ىه ىتلا ىصاعملا نم ىودتلا نه قاوبلاو كزرشلا عف ىردلا

 ةليرشلا ىلإ ةسفلابال نئاغصلا و ىايكلا ىلإ ةيسذلاب ىهالا كلذ ناك ىرتلا
 مالكاا اذه قل كلذك ناكاذإو رونلا ىلإ تاءلظاا نم جرخ دّتف هللاب نءأ نم لك (ثلاثلا)

 : دارملا نوكي نأ نكي لون ؟ اورفك نيذلا جرخيل لاقي نأ (اونمآ نيذلا جرخيل) ىلاعت هلوق وهو

 (ىسيع اي هللا لاق ذإو ) ىلاعت هلوق ىف !؟لبقتسملاىضاملا نمدارب نأزاجام ىلع و:هؤ: نيذلاجرخيل

 مهناسيإ دعب مل ثدحت تاملظ ن ,م اونمآ نيذلا جرخيل نوكي نأ نكسميو ؛ هللا لوقي ذإو ىأ

 7 راهنالا اهتحت نم ىرجت تانج هلخدب ًاحلاص لمعيو هللاب نمي نمو ل ىلاعت لاق مث
 رهآلا لزنتي نهلثم ضرالا نمو تاومس عبس قلخ ىذلا هللا « ًاقزر هل هللا نس>أ دق أدبأ اهف

 ا ( الع .ىمز لكبر طاخلا بقزها نأو ريدم :ىترظك لع كلاود

 ءىرقو ؛ باوثلا نم نمؤألا هللا قزر امل ميظعتلاو بجعتاا ىنعم هيف ( هللاب نمؤثي نمو ) هلوف

 « !مءيعن عطقني ال ىنلا ةنجلا هللا هقزر جاجزلا لاق ًاقزر هل هللا نسخأ دقو « نوذااو ءايلاب هلخدب
 ةرخآلا ىو ةنسح ايندلا ىف انت آ انبر ) هريظنو ةرخآلا ىف ًاباوثو ايندلا ىف ةعاط ىأ (ًاةزر) لبقو
 ضراألا نمو: ةبقلا لثم ضعب قوف امضعب تاوعس عيمس قاخ ىلكلالاق (رانلا باذع انقو ةنسح



 ةيآلا . 0 5 كن ًاباذع اهانبذعو : ىلاعت هلوق 4
 كاسيت

 5 ةردقب و اعاو 65 مير 2 ةعيضصاارس هه ءالص
3 

 «؟ ارتنج اهرمأ ةيقاَ 6 امرأ 07 تقادك «/» 8 اباذع اهانذعو

 هسه هس اس دس مرثار رثئاادع يد

 11 يذلا ب 51 نانا ابا نازله اه ايد ادع مه هللا دعأ

 يذلا جرخبل تآنييم هنأ ت : مكيلع الت ميا ا رك مكسيلإ هلل

 7 هه

 مده ل م دق م

 روث لإ تأ كلام تال اهلا طع

 هللا اوقتاف ًاديدش أباذع مهل هللا دعأ , ًارسخ اديس ةيواق ناك راهم الانزز: كلا دنا": لكك اءادنغ

 جرخيل تانيبم هللا تايآ مكيلع ولتي الوسر « ارك ذ مكيلإ هللا لزنأ دق اونمآ نيذلا بابلآلا لولي
 . ( رونلا ىلإ تاملظلا نم تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا

 0 رمأ نع تنع ) هلوقو ء رم دق نياك ىف مالكا ( ةيرق نه نيكو ) ىلاعت هلوق

 ىأ (اهبر رمأ نع تتع) سابع نبا لاق ( ةيرقلا لأساو ) هلوةك ءابلهأ دارملاو وتعلاب ةيرقلا

 ا ؟نايساا اشكي اهانتقاذ لل ازاع اخو + اير ارمأ كفل اغا ةيل امه لاقو + ههه فرغ

 ؛ اميظع ًاركتم ًاباذع ىأ ( ًاركن ًاباذع اهانبذعو ) هلوق وهو « باذعلا اهازاخ ايندلا ىف اهلمعب هللا

 اهانبساحو ايندلا ىف اهائبذءف ىنعي « بخ و و مردقت هلالع اذه : ىلكلا لاقو ٠ تيذعتلاب ةيساحلارسف

 انزله شعت اقتل لاو تفائل ةقاو: ةرعألا بانك ة الما, انيدس باسل ةريغقلا» ف
 اهرةءةبفاع ىأ ( ًارسخ اهرهأ ةبقاغ ناكو ) اهرفك ةبقاع : سايع نبا لاقو . اهرفك ةبوةعو
 اوبذكي نأ ةكم رافك فوخ ( ًاديدش ًاباذع محل هللا دعأ ) ىلاعت هلوق وهو ؛ ةرخآلا ىف ًاراسخ

 لها باطخ ( بابلألا ىلوأ اي هللا اوقتاف ) ىلاعت هلوقو ؛ مهلبق ممآلاب لزن ام مهب لزنيف ادم
 ( الوسر ارك ذ مكيلإ هللا ل ثأاذق زاهلْوَةوأ «هلوشريوهب اورفكت نأ نع هللا اوقتاف ىأ «ناميإلا

 ركز ني 13يلاركاذ ما قلايفإو امل ظرلا ندبة اوك ذ مكيلإ هللا ل دا (اطمدجا فخلو لعؤو

 : فاشكتلا ف لاقو . الوسر لسرأو . ارك ذ 5كيلإ هللا لزنأ (امهيناثو) مهابقعو مهنيد ىلإ عجريام
 هلازنإ ناكف « هللا تايآ ةوالتب فدو هنآل . ارك ذ نم لدبأ « مالسلا هيلع ليربج وه ( الوسد )

 ( كءوقلو كل رك ذل هنإو ) ىلاعت هلرق ىف 5« فرعشلا هب داري دق رك ذلاو ءرك ذلا لازنإ ىنعم ىف

 لع واتيو ؛ لوسر وه ىلع لوسر ءىرقو( رك ذلا انلزنأو )ىلاعت هلوق ىف م. نآرقلا هب داري دقو
 ىبنلاو رمآلا نيبت اهنآل ؛ ضفخلابف ججحلا ىه تايآلاو . بصنلاو ضفخلاب تانيبم هللا تانآ

 اوقع حلبا ابنا 0 ىلاعت هنأ ديرب بصن نمو ؛ مارحلاو لالحلاو

 ةءلظ' نم ىنعي ( رونلا ىلإ تاملظلا نم تاخلاصلا اولمعو اوذمآ نيذلا جرخيل ) ىلاعت هلوقو



 0 ةبآلا . امبر أ نع تنتع ةيرق نم نب اكو : ىلاعت هلوق

 1 1 اهانة اننبلأر هل نع ثتع ةبر 8 0 7

 أ 22 04 تحل | رضع 2 ه- ه-

 هل حسا بيل سس حيييل يي ا يي سل بل بيس بل تاس

 قدتس ةعجولا»نآلا .ةنئاثلا" ةقلظألا مح ناب اذهو ( نهلح نعضإ ىت> نيلع اوقفنأف

 نأ الإ ء اهل ةقفن الف ةماتخع وأ انالث ةقلطم تناك نإو « الءاح نكت مل نإو « ةقفنلا

 نسحلا نعو : اهل ةقفت الؤ « كسلا الإ ةتوتبدلل سيل . ىعفاشلاو كلام دنعو «.الماح نوكت

 انل ”لاقف ءابتالط تباهداوز نأ ٠ سقي تتب ةمطاف_ كددتملا :ك- لراملادفش ل ا

 ( نفروجأ نهوتآ مكلل نيضرأ نإف) هلوقو « ةقفن الو كل ىنكسال ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر

 اهل كلم وهف دلولا ناكمل قاخ نإو نبللا نأ ىلع ليلد وهو « م دقو هترجأو عاضرلا ق> ىنعي
 ق- ىف جاوزالا ىلع ةقفالاو عاضرلا ق- نأ ىلع ل.يلد هيفو « رجآلا ذخأت نأ امل نكي ملالإو
 نود رجالا ضعب اهل ناكل الإو تاجوزلا ىلع ةلافكسااو ةناضحلاو كاسمإلا ق>و دالوآلا

 لتاقءلاقو ؛ كن. ًافورءم لضفب ديري : ءاطع لاق ( فورعمب مكنيب اورمتئاو )ىلاعت هلوقو ؛ لكلا
 ءاسذلا نم جاوزاألل باطخلاو ء فورعملاب أضعب ضب ضأيل :ةزيملا لاقؤ مالا بالا ئضازتتب
 ةعاضرراو دب ولا وش ف ى الو اهتقفن واةأأرلا [قدعتف١ ]زل )رضتينال نأ ,انبط: هضوررملاا ل كاجول

 ىلاعت هلوةو «٠ ىه ترساعت اذإ هعاضرإ ىف رواشتلا رامثثالا : ليقو « راهنئالا ريسفت صض دقو

 قفنيل) هلوقب قافنإلا ردق نيب مث , مألا ريغ ( ىرخأ هلعضرتسف ) ةرجألا ىف ىأ (مترساعت نإو)
 نمو مهتعس ردق ىلع تاعضرملا مهئاسن ىلع اوءسوي ىدرأ ةعسوتلا لهأ رمأ ( هتعس نم ةعس وذ

 ( هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع ) هريظنو ٠ كلذ رادقم ىلع قفنيلف توقلا رادقمب هفذر ناك

 ئدتتنلا لاق , 2/قؤرلا نش. اهاطعأزاه "أ علامات 1! الزلل دهسا كفلكلا الاوز نك انت هلق

 قغاةذشواقض دعب ىأ ارا اع طير لفححسرا لل ىقرىروأ حلا عضو اه لتعلن

 ًارسإ رسع دعب لعحي نأ ىلاعت هللا مهدلعأف . ةقافااو رقفلا تقولاكلذ ىف بلاغلاناكو ءاخرو ةعسو

 : ثحابم ةيآلا ىف مث « مهولطمب رط ةراشيلاكاذهو
 عرض#نإ ىأةيضيعتتلا يلق ؟يطاشإ مكس ثيح نم ) هلوق ىف نم لق اذإ « ل وآلا )

 :: ةلفاؤحتا ضخ [ف اهزرتكك | ةةدحلااو ابيب [وبغ [5كل] نكي مل نإ مك انكس ناكم

 ريسفتو ( متتكس ثيح نم ) هلوقل نايب فطع لوقت 0 ريدجو نم ) عقوم ام ( ىناثلا ١

 ط ردق ىلع 5 هكطم انمااناكف ىزاكدا

 نإو ) ىلاعت هلوق ىف طرشلا ةدئاف اف « ةقفناا احل بجي ب دنع ةقلطم لك تناكاذإف « ثلاثلا 0

 ةقفناا نأ نظيف ؛ اهتقو لاط امبر للا ةدم نأ هتدْئاف لوقن ( نيلع اوةفنأف لمج تالوأ نك

 . نظاا كلذ ىننف « لا ةدم رادقم ىضم اذإ طقست

 اهانبذعو ًاديدش ًاباسح اهانبساخ هلسرو اهبر رمأ نع تتع ةيرق نم ني اكو )ل ىلاعت لاق مث



 ةبآلا  متلكس ثيح نه نهونكسأ : ىلاعت هلوق م

 ريد حالا يار 31 7-2 كراع وبراا مور نع هز ةةءاساضإ ةنثهورتا 5 ك0 و 1

 ا ودضللا هور أمضت ال و 0 و نم 0 ثيدح نم نه 0

 25 ع ت6 ََ نيا ورضا 2 هاي لإ 122 0 م م ع وو 00

 3 و22 هن 82 مرا  هاعب هور واع ر 09 و 2ر4 0 راع كا اس م: منك

 عض رتدسف مث رساعت نإو فورعمب 0 اواو نهروجا نهوتاف ٍّخ

 نّه 6ه هرتور 2 هلم 2 6 ا 6 6 ر 3 1 0 0

 ا قفنيلف هقزر ك4. ءلع ردق نمو هئعس نه ةعس 8 قفنيل 2328 ىرخا

 9 -_- 6-0-0 - 2 2 حا

 < ور 9007 7| دما و دست 1-2 77-5 هي 622 ماله | |ارا طاح بأ سا يارس 2[

 هنا انسي اسدع دعب هلأ لعجتس 5 ءام الإ اسفن هللا فلكي ال هللا هيئا#
 و 2 -

 لاقو . لاو>ألا 07 ىف ل+ا عضوي ىذنت لماحلا ةدع نأ لع ؟"ارشغعو رفات راو لبق

 ملو ( نهامح نعضي نأ ) ىلاعت هلوقب جتحاو « اهتدع تضقتنا نيدلولا دحأ تعضو نإ : نسملا

 7 هرمأ نم هل لع هللا قت نمو ) هلوقو ٠ نملامأ ءىرقو « حصي لا نكمل ؛ نطامخأ لقي

 ؛ةرخآلاو ايندلا أ هيلع هللا لمسي : ءاطع لاقو . ملاصلا لمعلل هةفويو ؛ هرمأ هيلع هللارسيي ىأ
 قت نمو , مكيل] هلزنأ هللا مأ ماكحالا نم رك ذ ىذلا ىنعي ( مكيلإ هلزنأ هللا مأ كلذ ) هلوقو

 ةيوجابفلا لإ ةةلاغلا نمادتازياف هطعروفاكو سو هيلع هللا لص دم هب ءاج اع لمعيو . هتعاطب هللا

 نهلجأ ) ىلاعت لاق لبق نإف ٠ سابع نبا هلاق ءآرجأ ةرخآلا ىف هل ظعيو « ةمدجأ ىلإ ةعمجلا نمو
 تناكل ؛ هلاق 6ناكولو « نهنطب ىف ام عيب مسا لها لوقت « ندلي نأ لقي ملو (نهلمح نعضي نأ

 . كاذك سيلو « نهلمح ضعب عضاو نمدع

 (نولع اوةيضتل نهوراضت الو ,كدجو نم مالكم رغب لقا هز فكل رج ىلا.عت لاق مث

 نهروجأ نهوت آف كل نيضرأ نإف « نبل نمضي ىتح نييلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو

 أذو ىقلروعمبمل عة ةططماوؤذي وتلا ١ ([ةرغلاهل عضرتسف مترساعق نإو فورعمب مكنيب | ةاعلو

 « ( ًارسي رسع دعب هللا لعجيس اهات 1 ام الإ ًامفن هللا فلكي ال هللا هات آ ام قفنيلف هقزر هيلع

 1 هّيلااوتن قامو )هلرق ىف ىوّقتلا نم طرش اس1 ناب هدعب امو ) نهاوذكسأ ( ىلاعت هلوق

 12 انازيركلا)لاونالم نانا راكبا اد يزات ةف:م كااكتملا نأ فة ةؤقتلابا لل غل"كفاكا نفق

 لاقو « مكتعسو مكعسو ىأ ( مكدجو نم) ةديبع بأ لاق . متنكس ثيح َندوكَس يدل ااواةاةلص

 >لامأ اذإ ثارطب ئأ , ادجكو لاما ىف تدجو لاقي : قا#إ وبأ لاقو  مكتفاط ردق ىلع : ءارفلا

 ( نهوراضآ الو )هلوقو . ةقاطلاو عسولا دج لاو نام طمخرا :اميانواقلا حتتفب ءىرقو

 لمح تالوأ نك نرإو ) ةقفتلاو ىنكسسلا ىف نييلع قييضتلاب نتراضم نع ىمن



 7 ةيآلا: [نضصحلا نم, نيني اق اللاذوب قلاع هلوق

 رو رسام يرترت اس هرثو هدف 3 ٍ ىف ااهإ مق م

 ري هع نومدسمي منبت :را نإ مكئاسن نقل لطم أ 9 2 ىباللاو

 تانصيا ةهاصيي وا هوس نسي بناها تدوس بدوام جداا دعم

 هللا قس ضاوي عضل 3 ا لاخلا 3 نضحأ ل ىاللاو

 ه6 20 6ص امام 2 06 ا هه 0

 رين -ا ساو ا نهو كل

 ا مق ه5 م رتساه اعود

 0 هلل أ ىمأ كلذ ١:( رسب هرمأ نم هل لعجب
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 ؟ره فيكف جايتحالا ىلع لدي ( هللال ضف نم اوغتباو ضرآألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف )

 ةحابالاو ىم اكةحابالل ( هللا لضف نم اوغتباو اورشتناف ) هلوق نآل جايتحالا ىلع لدي ال لوقن

 . رييختلل فانم جايت>الا ناءاسإ 0 ١! ىلإ جايتحالا ىفاني ام

 م قآللاو رهشأ ةثالث نوتدعف مت ةلحض انن1 | مكن كاسب ىطررخلا ئهةويظلا ىآللاو ) ىلاعت لاق مث

 نأ كلذ, ال ليتن أ قعشل " ء< هللا قدي نمو « نول نعضي نأن ولجأ لامحالا تالوأو نضح<
 ( ضيحما نم سدي آللاو ) هلوق 4 أرجأ هل مظعي و هناثيس هنع رفكي هللا قتي نمو مكيلإ هلزنأ هللا

 ناسا دعا زك ذأو ابك ورازتع !قاؤتملاو ا رقؤلا تاووذ ةايعاةّوَعلا 1! ءزأوسر اق. للاب هللا تاق

 نق هللا لوسر اي لاق : ليج نب ذاعم نأ ئؤرو.. ةزوملا:ءذننه:ى كانه نركاذي ل آلا :ةأوشنلا

 (متبتدا نإ) الزب( ضبحملا قم نمت قالا رو الان انتج انواع اف ايلول اا ةدع انف رع

 تاغلايلا ىف 3 "را نإ ليقو ٠ نومكح اذبف « ضيحن ال ىنلا ةدع ىف نولمح يلع لكشأ نإ ىأ

 نممدعف ) ةضاحتسا وأ ضريح مد وهأ  نيمخو سمخو ةنس نيتسب هوردق دقو  سايإلا غلبم

 ةريغصلا ةدع امن هللا لوسراي : لاَقف لجر ماق (رهشأ ةثالث نهتدعف) ىلاعتهلوقلزناملف ( سلطت

 ماقف « رهشأ ةثالث اهتدع تسي دق ىتلا ةريبكلا ةلزن ىه ىأ (نذح مل ىنآللاو) لزنف ؟ ضحنل ىتلا

 ( نلمح نعضي نأ نولجأ لامحالا تالوأو ) لزنف ؟ هللا لوسراي لماوهلا ةدع امو ؛لاقو رخآ

 هيلع ىلع ناكو ؛ لماح لكىف ماع اذهو ؛ للا عضو جاوزألا نيبو نهنيبام عاطقناىف نولجأ(ةاَكَعَه

 تالوأو) هلوق ىف لخدي نأ زري ال (مكنم نوفوتي نيذللاو) لوو ؛ نيلجالا دمبأ ربتعي مالسلا
 تناكاذإ ةافولا ةدع ضقن:ال ىهو٠ قالطلا ةدع قوه اعإ لامحاللا تالوأ ناآل كلذو ) لامحاللا

 : لاذ دوءسم نبا امأني : نيلج ال ادعبأ امجوز اهنع ىفوآملا لماحلا ةدع 0 نبا دنعو « ضيخلاب

 (نسئيىاللاو) ىلاعت هلوق لع فوطعم سيل باطخ أدتبم (لامحالا تالوأو) هلوقنوك<نأزو<

 ةافويدعب ةابلخ !ةشضاو,ابتأ توا !تنب, ةقيبس اق, هللع ديا امال ارلك د دعلا كوايتنبا دبل ناكل

 حاكنلا ةحابإ ىلع لدف جوزتت نأ ملسو هيلع هللا لص هللالوسر اهرمأف و رشع ةسم ابجوز
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 ! "0 قت هنغال دلي رطل اقلط مث ,ةدعلا رخآ ىف امعجاري نأ ره

 ةعجرلا دنعو قالطلا دنع اودهشي نأ اورمأ ىأ ( كتم لدع ىوذ اودهشأو ) ىلاعت هلوقو
 ( متعبابت اذإ اودهشأو ) هلوق ىف 5« ةفينح ىنأ دنع هيلإ بودنم دابشإلا اذهو « لدع ىوذ

 امهنيب عقيال نأ داهشإلا ةدئاف ليقو « ةةرفلا ىف هيلإ بودنم ةعجرلا ىف بجاو وه ىعفاششلا دنعو

 ليقو « ثريل ةيجوزلا ترث ىفابلا ىعديف امهدحأ تومي الئثاو ارك اسمإ ىف ميال نأو ؛ دحاجتلا

 مث . ًاجوز حكنتف ةدعلا ىضقنتف ةعجارملا ةأرملا ركنت نأ ةفاذغ طايتحالل هب اورمأ ام] دارشإلا

 هل لمحي هللا قتإ نمو ) هلوقو «هريسفت م ًاضيأ اذهوب ( ةداهقلا اوميقأو ) لاقف «ءادوشلا بطاخ
 رك 1 2 27222 لافار . ةعجرلا لإ دادس هلادنلا لمح ءدغالا وراقت قفا 7 ىقتفلا لاما "22
 ( د21 لإ اناث نم اج رزع هل ملا لع ةييضملا لك يصل نمو ىلكتلا لاف" نماتلا لع قاض عأ

 كل ل را تمم املا كات م اك لاسر لنقاط اةلانر
 ارا 2 ل كلام ني فروع قفاودعت اق اذه لورأ ؛ ريثعفتلا لأ ربكم أ" لاقو .“ ةمالقلا موي

 ريصاو هللا قا د هل لاقف ةقافلا هيلإ اكشو كلذ هل ركذو « لس هيلعهللاىلص ىنلا قا لان! ودعا

 دقو « هئبأ ا ىف وه امنيبف كلذ لجرلا لعفف « هللاب الإ ةوق ال101 لةدتقلا 1

 د[ هتيب بره انيبف «,كتاشكلا بحاص.لاقو هب 1 ءاجو حلا تاضأن ديلا هع زنغ

 ثيح نم هقزريو ) هلرق كلذف « اهقاتساذ ودعلا امنع لفغ لبإلا نم ةئام هعمو بالا هئبأ عرق

 قيض اذ ناكزإ هيلع هللا حتف هلهأ ىلع ربصلاو لالحلا رثآو هللا قتا نإ هنأ زوو ( بستحال

 امل ةدكؤ» ةيضارتعا ةلمج ( هللا قتإ نمو ) فاشكلا ىف لاقو ( بسحب ال ثيح نم هقزربو )
 ىأ ( هبس> ورف هللا لع لكوتي نمو ) ىلاعت هلوقو . سم [يةندلا ىلع قالطلا سعأ ءارجإ نم قرهس

 لايبخل قب 3 ملسو هيلع هللا ىلص هّلبأ لوسر لاق كلذل و« همهأ ام هللا هاف هلات ان امف كرا فاو ن“

 ىأ (هرمأ غلابو ) ةفاضإلاب ( هرمأ غلاب هللا نإ ) ءىرقو « هللا ىلع لكوتيلف سانلا ىوقأ نوكي

 سابع نبا لاق ..لاح ًاغلاب و « نإ ربخ لعج دق هلوق نأ لع «هرمأ غلاب لضفملا أرقو ءهرمأ ذفا

 ىأ ( ًاردق ءىث لكل هللا لعج دق )و مكنم ديري ايف هرمأ هللا غابيس ىنعملاو . هقاخ ع.مج ىف ديري
 ىلكلا لاق ٠ هيلإ صالا ضيوفتو ىلاعت هللا ىلع لكوتاا بوجول .نايب اذ_هو ٠ أاتيقوتو ًاريدق'

 .رخوتيالو مدقيال هاك كلذ ىلاعت هللا ردق هيلإ ىهنذي لجأ ءاخرلاو ةد-هشلانم ءىش لكل لتاقمو
 ةيأ ( اجرخم ) هلوق ىلإ ( نهلجأ نغلب اذإف ) هلوقو . ىثيشمب تقلخ ام تردق ديري سابع نا لاقو

 ىف مث ةدحاو ةيآ عومجلا فدملا وا قوكلا سس عازر ةثك ال نع رح أهي( ًاردق ) هلؤق ىلإ هنمو

 نمو ) ىلاعت لاف « لاملا ىلإ ةرقتفم ءاسذلا لا وحأ ةياعر ىف ىرقتلا نأ ىهو ( ةفيطا ) ةيآلا هذه

 ليق نإف ( هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونو كي نإ ) هلوق اذه نم بيرقو ( اجرخع هل له هللا قدي

 ىلاءت هلوقو ؛ قزرلا بلط ىف بسكال ج ايتحالا مدع ىلع لدي ( هبسح وهف هللا ىلع لكوتي نمو )
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 هللا نمو ناك نم هب ظَعوب مكلذ هل ةدابشلاا وميقأَو 1 لدغ عايد

 ريت ه2 ه6 زل 62 6س ع « مهر 1 ها سوال ساده "هد |اًعورنه كه روردعمر
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 جورخلا ىف نحل اونذأ,ال نأو نك اسملا ىلإ مهل ةجا+ل وأ نوتنك اسمل ةها ركو نوبلع ًايضغ ةلودبلا
 *”كلاذ نذازأ نإ نوسفتأب يتخلل كلا هل رثأ ال مهنذإ نأ , ًاناذيإ ٠ كلذ ناظ اذإ

 اذإ لمهام بف نأ داك نكات عب رق نف ( ةنيبم ) و ( ةنيمم ةشحافب ) ءىرق ( كلاثلا )

 ؛ جيجمحلاب ةنيبمو ٠ نيهاربلاب ةئهرب٠ اهنأ هانعف معتفل ب ةئيبم أرق نمو « ةشحاف اهنأ نيبت اهيف ركمت

 وه ةَقيقدلا ىف دحلاو ؛ ىهاوناا وحن ةزوا#لا نع عناوملا ىه دودحلاو ( هللا دود كلتو) هلوقو

 ماكخالا نم ةدعب امو ةنسلا قالط نم رك ذ ام داوءت : لئاقم' لاق 5 ءىثلا اهيل] ىهنخي ىلااةياهنلا

 ملظ دقف ) ةدعلا ريغل قلطي نمو « ةنسلا قالط ىدعتي نميف ديدشت اذهو ( هللا دودح دعت: نمو )

 مضو دق نلأغتأ هللا هلكنَج: ئددلا دل رازاوت مؤ اهيا ان زك نأ دنرااالاو/ قام دال ( هسفن

 ىردتال ) ىلاعت هلوقو ٠ هعضوم ريغ ىف ءىثلا عضو وه مظااو 2 هبر هيف هعضإ ل اناناإم هس

 وهو ةدعلا ىف اهتءجرل ةلاو امةالط ىلع مدنلا ديرب سابع نئا لاق ( ًارمأ كلذ دمي ثدح هللا لعل

 دحاو تقو ىف الث اهةاط اذإ قح] وبأ لاق . ًاقرفتم عقوي نأ قيلطتلا ف بحتسملا نأ ىلع ليلد
 . ( ًارمأ كلذ دعب ثدحب هللا لعل ) هلوق ىف ىنعم الف

 لدعىوذ اودوشأو فورءمب نهوقرافوأ فورعمب نهوكسمأف نولجأ نذلباذإدإ ىلاعت لاق مث

 5 1 *ًع هل لد هللا ند نمو رخآلا م وءلاو هللاب نم وب نأك نم هب ظعوب مكلذ هلل ةدا,شلااوميقأو 2

 4 ردق ءىثلكل هللا لعج دق هرم خلاب تاذإ هيس>ووف هللا لعلك ودب نمو بسةحال ثيحنمهقززيو

 لجالا غولب نم دارملاو . نلجأ ءاضقتناال ةدعلا لجأ ءاضقنا نبراق ىأ ( نلجأ نغاب اذإف )
 متن ,هتفرانعمو ةدخلا ارك قدا قناقعتلا بحاص لاق . هريسفت م دقو. غولبلا ةيراقم انه

 رارضلا ءاقبإو ؛ ةقرافملاو ةعجرلا كرنف ماش نإو «؛ فورعدلاب كاسمإلاو ةعجرلاف ماش نإ رايخلاب

 #6, رن سوك و



 امأ كلذ دعب ثدحن هللا لعل : ىلاعت هلوق نك

 ” هو 20 هسهمهل ر هرث ماه هي ع

 ١6د ما كلذ لعل ثدحن هيأ لعل

 . ( أم أ كلذ دعإ ثدح هللا لعل ىردنال هسفن ملظ دقذ هللادود> دد:: نمو هللا دودح كلت و ةئيبم

 ىأ ( نهوج مم مكمأ ايف هوصعت الف هللا اوشخأ : لتاقم لاق ( هللا ودنا ) هلوق

 سايل تناك اق « ىكلطلا لقا 2 و اس متن تالا نك املا ن0 تالا ١

 « ءاركللا قيرطب وأ ؛ءارششلا قيرطب ىرخأ نك اسم اونيعي نأ جاوزألا ىلع ناك تءميراف ةيراع

 تجرخنإف « ةرهاظ ةرورضل الإ ىلاعت هلل ًاقح نج رخال نأ | 1 تاجوزلا ىلعو . كلذ ريغب 4

 . ةدعلا عطقنت الو «ًاءارح جورخلا كلذ ناك ران وأ الي

 ةمافإل نجرخيف نينزن نأ وه : سابع ننا لاق ( ةئيبم ةشخافب نيتأي نأ الإ ) ىلاعت هلوقو

 ع نبا لاقو « انزلا ىه لوقلا اذه ىلع ةشحافلاف : نورثك آلا كا>ضاا لاق ؛ نولع دسحلا

 « نيبلا نارصعلا ىه ةئيبلا ةقحافلا : نوقابلاو ىدسلا لاق ؛ ةدعلا ءاضقنا 1 نهجورخ ةشءافلا

 ليف « نهقلخ ءوسو نمماذبل نوجارخ]إ لحيف نوذبي نأ الإ : سابع نبا نعو ؛زونلا وهو

 : ثحابم ةيآلا فو« نمتويب نم نيجارخإ جاوذألا

 مايق لاح ىف ةبجاولا ىنكساا لوقن ؟ ارطاةسإ ىلع ىضارتاا نيجوزال له « لوآلا ثحبلا ال

 إف حاكنلا ىلع نيتباث امادام نيجوزلا نأ اذه هجوو « اهلاطبإ اهلف اهدح و ةأرملا قح ةيجوزلا

 تاقوال هل ةدعتسم ةأرملا نوكن نأ نم كلذ مانت ىف ديال مث. عاتمتسالاو ةرشاعملا امهدوصقم

 ؛اهاتكسو اهسايلو اههدأؤ امارشو اهءاعطك اهتقفن ىف اهفكي هنأبالإ نوكي ال اذهو ءاهلإ هتجاح
 نم كلذ ءارو !ه مث , عاتمتسالا نم انرك ذام لكتب اهب ىتاا بابسألا ءاصحإ ىف ةلخاد اراكهذهو
 لاوزب هلاوزو عافتنالا وه ىذلا لصاللا لاز ةقرفاا تعقو نإف : اهوو ءاملا ةنايص ق>

 ةلاحلا هذه ىف ىنكسلا تراصف ءاسملا ةنايص ىلإ جيتحاو « اهيلع ةقفنلا نم هيلإ ةلصوملا بابسألا

 ةلاحلا هذه ىف ىنكسلا تراصف ::اهنيصخت اهم نآل , ىنكسلا اهلضأ نآلل ؛ اماسالل ءاصحإلا اهءوجوب
 «نيجوزلا نه ىضارنلا زوج ال امو . هللاق وح نم ءاملا ةنايصو ؛ جوزلاب ال صاصتخا ال

 ..:رءالإ تيضر نإو ءابجارخإ الو ٠ جوزلا ىضر نإو ؛ جورخلا اهل نكي ملل هطاق-سإ ىلع
 وأ اهتراجإ تضقنا دق ءاركب راد نم ةلةن وأ اهايإ بصاغ جارخإو ؛ لزنملا مادهنا لثم ةرورض

 ىّضقَلا اذاف « سسفْنلا لع« فولاقيرط نم كلذ زيغ وأ ٠ قرح وأ ليس وأ « ةنتف فوخ

 هللا اوةتاو لهي لو (؟<ر هللا اوقتاو) لاق ( ىناثلا ) ناك ثيح !معضوم ىلإ تعجر هل تجرخأ |

 ىه ىتأا ةيبرتلا نأ ىلع مههبذي برلا ظفل ناذ كلذ ىف سيل ام ةغلابملا نم هيف لوقنف . هيلع ًاروصقم

 ماات» هك زروق .اقرضاةئتاجخل ىاوقتلا» ىف نوغلابيف دادعتلا ةياغ ةددعتم هوجوب مارك لاو ماعنإلا

 نبجرخ ال نأ جارخإلا ىنعم لوقن ؟ نججو رخو مهجارخإ نيب عما ىنعم ام ( ىناثلا ) ةيب.'لا
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 5 1 ه2 هَ هور رمت بم 22 ني رت يب ه2 16 رث_ تاس ءادع 0 كه

 نيتاب ل يي 0 مكبر هللا وقناو

 م2 دف 55222 هاح ا معا ما 000 2 رسوب يل ع ساو

 ىردتال هيسقن ُمظ ليد هللا دولود دعت ندهو هلي ادودح كلتو ة كن لسع ةشخافب

 ع - أ ه- 0 2 ه-

 : ثحابم ةيآلا ىف مث :ةدعلا ىف دالوألا نيصحت

 تناكاذإ اهنا ةعدب ىمس امن] لوقن ؟ ةعدبلا قالطإو ةنسلا قالطإ ىف ةمكملا ام © لوألا ١)

 املاك ريصت ىتح اهماع ةدعلا لوطتف ءارقأ ةثالث ىلع ديزت لب اهتدع نع اهضيح مايأب دتعت مل ًاضئاح
 لعبا تاذ الو ةذتء٠ ىهال.ىتلا ةقلعملا ةَروص ىف هف تقلط ىذلا ض.حلا ىف ىهو ءارقأ ةعبرأ

 دلوب عما كلذ نم تقلع دق نأ نهؤي مل ةعماجم ةرهاط تناكاذإو « رارضإلا حبقتست لوقعلاو

 الو دلو امهنيب نكي مل اذإ هتأرما قالا ىف بغري دق لجرلا نأ كلذو ؛ اهةلطي م جوزلا مع ولو
 لاخلا رهاظ ىف لئاح اهنأ هدنعو ةعماج ىهو ا,ةط اذاف  دلوب هنم الماح تناكاذإ كلذ ف بغر

 ربطلا ىف قالطلا ىفو « ةأرءلا رظن ءوس ضيحلا ىف اهايإ هقالط ىف اهقالط ىلع مدن لمح اهب ربظ مث
 ناذه نمأ ةعماجم ريغ رهاط ىهو تقلط اذإف ؛ جوزال رظن ءوس هيف تامح دقو هيف امعماج ىذلا

 ىلع رهاظاا ىف ًاَضيأ لجرلاو «ءورق ةثالثلا ىف ىرجت , اهارإ ءقالط بقع دتعت امل ءنارغآلا
 . هنم دلو ىلع اهلاعشا نم نامأ

 هللا ىلص ىننلا نع ىور امل. مثإ وهو « معن لوقت ؟ ةئسلل فلا | قالطلا قي له« فاثلا ١

 . «مكر هظأ نيب انأو هللا باتكب توبءلتوأ» هل لاقف « هيدي نيب انالث هتأ صا قاط الجرن ملسو هيلع

 ةريغصلا لوقن ؟ كلذ ريغ وأ ربك وأ رغصل ضيحت ال ىنلا ةنسلل قلطي فيك ( ثااثلا )ل

 دمم لاقو ء رمثألا ف ثالثلا نملع قرفي تفسو: ىنأو « ةفينح 1 دنع نواك لماحلاو ةسيآلاو

 ؟تكرلا رسال ةدحاوالإ نة ىاطت الفا دل يل[ يعاملون هلا وخلا | 210 لطي لا رول
 نع هيف ةياورلا تفلتخا لوقت ؟ ةنئاب ةدحاو امم لوخدملا قلطت نأ هركي له 4 عبارلا ال

 . ةداركلا رهاظلاو . انباكأ

 تاوذ نم نم لوخدملا ريغو :؛ نم لوخدملا لوانتي ماع ءاسنلا متقلط اذإ سماخلا )

 نوب لوخدملاو ءارقآلا تاوذب هصيصخت حصي فيكف « لماو+لاو راغصلاو تاسيالاو «ءارقألا
 هذهو « سنإلا ىرم ثانالل سنج مسا ءاسذلا نكل ؛آضيأ صوصخ الو ةمأ مومع ال لوقت
 نهوةلطف ) ليق الف . كاذو اذه ءاسنلاب داري نأ زا ؛ نوضعن ىفو ٠ نولكىف مئاق ىنعم ةيسنجلا

 ذك ذ اذكل .. لطيحلابد كاش ترد نع قررغاملا ماو ك1 نرش رلع هولك هل مع ( نوتدعل

 .(كابمكلاق

 ةشحافب نيتأ, نأ الإ نجرخم الو نّثويب نم نهوجرخنال مكبر هللا اوقتاو ١ ىلاعت لاق مث
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 نأ لجرلا دارأ اذإ : هللا دبع لاق ( نمتدعل نهوةلطف ) ىلاعن هلوقو « هيف مالكلا ىم دقو : ةالصلا

 اولاق « نسحلاو لتاقمو ةءركعو دهاجم لوق اذهو « عامج ريغ نم ًارهاط !مةلطيف  هتأ ما قلطي

 ىلاعت هلوق وهو « هيف اهعماجي مل رهط ىف قالطلا ءاسش اذإ هتأرما قيلطتب جوزلا ىلاعت هللا أ

 نم ةعامجو « نهتدع راهظإل لوقو ؛ ةمآلا عامجإب رهطلا وهو ٠ نهتدع نرامزا ىأ ( نهتدعل )

 ربطلا لاح ىف قالطلاف « ةلخجاب و , عامج ريغ نم ةرهاط !,قاطي نأ ةدعلل قالطلا : اولاق نيرسفملا

 ريغ اهب لوخدملا ةغلابلا ىف روصتي امإ ةنتملا ىف قالطلاو © انس قالظلا نوكي ال الإو « مزال
 ًاضيأ ةعدب الو ٠ لماحلاو ةسيآلاو ءامم لوخدملا ريغو ريغصلا ىف ةنس ال ذإ لماحلاو ؛ ةسبألا

 ثالث اهقلط ول ىتح ىعفاشاا بهذم ىلع ؛ ةعدبو ةئس قالطلا ددع ىف سيلو « ءارفإلاب ةدعلا مدعل

 ددع ىف ةئسلا : اولاق مهنإف ٠ قارعلا لهأ هيلإ بهذ ام فالح ًايعدب اذه نكي مل حيت رهط ىف
 « قالطال ةفص نهتدعا نهوةلطف : مظنلا بحاص لاقو . حي رهط ىف ةفلط لك قاطإ نأ قالطلا

 هلوقك ةلعلاو بسلا نايبلو « اهلصأ ىهو ةفاضالل ةفلتخ ناعم ءىجت ماللا هذهو « نوكي فيك

 « هدنع ىأ ( سمشلا كولدل ةالصلا مقأ ) هلوق لثم دنع ةأزنمو ( هللا هجول مكمعطن امن ) ىلاعت

 لوأأل مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا جرخأ ىذلا وه ) لاق هلوق له ىف ةلذنمبو

 حلصي ىذلا نامزلا ىف ىأ «نهتدع ىف نهوقلطف ىنعملا نآل « ىندملا اذمب ةيالا هذه ىفو ( رشحلا

 تيقب ةليلل هتيتأ : هلوقك ( نهتدعل ) تاليقتسم ( نهوقلطف ) فاشكلا بحاص لاقف ( نهتدعل

 ةأرملا تقلط اذإف نهتدع لبق نم : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةءارق ىفو . اهل البقتسم ىأ مرلا نم

 مل رهط ىف نقلطي نأ دارملا « ةددلا ةلبقّتسم تقلط دقف !منارقأ نم لوآلا ءرقلل مدقتملا رهطلا ىف
 مدنلا نم هدعبأو ةئسلا ىف هلخدأو قالطاا نسحأ اذهو « نهتدع ىضت#ت نأ ىلإ نيلخي , هيف نءماحي

 نويحتسي اوناكمل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادصأ نأ ىعختنلا ميهارإ نع ىورام هيلع لديو
 سخأ ناكامو ةدعلا ىضقنت ىتح كلذ ريمغ اوةلطيال مث ةدحاو الإ ةنسال مبجاوزأ اوقلطي ال نأ

 . ةدحاو الإ ًاقالط فرعأ ال سنأ نب كلام لاقو ؛ تاقيلطت ثالث لجرلا قاطي نأ نم مهدنع
 ىلع داز ام اوهرك امإف هبادصأو ةفينح وبأ امأو « ةقرفتم وأ تناك ةعومج ثالشلا هركي ناكو
 ىهو هنأ ما قلط نيح رمع نبال لاق مل-و هيلع هللا لص ىنلا نأ ىورو ؛ دحاو ربط ىف ةدحاولا
 ٠ "ةقيلطت ءرق لكل اهقلطترو الاقتشاب نوطلا ,ليقتست نأ,ةنسلا اع] ىلاعت, هللا كمأ |ذكه ام : ضْئاح

 . حايم وهو ةعدب الو ةنس قالطلا ددع ىف ف رعال لاقو ةافالثلا ع لاسر اب: شاأبال ىعفالا فدكو
 ىعفاشلاو « تقولاو قيزفتاا ىعارب ةفينح وبأو ٠ تقولاو ةدحاولا ةنسلا قالط ىف ىعارب كلا

 قوةملا اوظف-او اهل اوظفت>اف اهءارقأ ىأ ( ةدعلا اوصحأو ) ىلاعت هلوقو ؛ هدحو تقولا ىعارب

 ءاصحإلا لعج مث ء ضيحلا ددع وهو هب نودتعتام سفن اوظفحاو ةدعلا ىف بجت ىتلا ماكحالاو

 عقيل ( امهيناثو ) نؤملاو قوقحلا مهءزاي نيذلا مث مهنأ ( امهدجأ) نيبجو لمتحي جاو الا
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 ةدعلا اوضحاو نرتدعأ نهوقلطف هاذا متقلط اذإ ىنلا امااي

 ١) ميحرلا نمحرلا هللا مسب 6

 ١ ةدعلا اوصحأو نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ ىنلا اهأاي «
 ىلع وهو د-+لا هلو كلملا هل ) ةروسلا كل: لوأ ىف لاق ىلاعت هنأ كلذف املبق ا قلعتلا امأ

 رقتفي دمحاو , كلملا ماظن هنم لصح هنجو ىلع فرصتلا ىلإ رقتفي كلمالاو (ريدق ءىش لك

 نع هعنمب نم لع ةردقلابو هيف فرصامللا ق> ىف نآسْحإلاو لدعلا قيرطب فرصتلا كلذ نأ لإ

 ل] رقي ال انمضا الإ ةرفتفملا لومالا هذمل لمضتم ةر وسلا هذه قف ةكحلا يوفر قرشا

 قف ناش +ىلاحت هنالف رخالاب لوآلا امأ و ؛ةروتلا كلل ىلإ ةيبن ةروجلا ةةطاقت د99 هلا افا
 حلاصمب هيلع لاكىلإ ةروسلا هذه لوأ ىفو ( بيغلا ملاع )' هلوقب هملع لاك ىلإ ةروسلا كلت رخآ

 ىنلا اهيأاي ) هلوقو « تا.ئازجلا هذم ىلكلا كلذ نيب هن'اكف « نيقالطب ةصوصخلا ماكحاألاب و ءاسنلا

 0 كنا ةضفع قط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نع ( ءاسنلا مقلط اذإ

 امجورخ ببسب ةيآلا تلزن امن] اذه ىلعو . ةماوق ةماوص اهنإف اهعجار ليقو « تلزنف ابلهأ

 0 رع نع رق لو ) كلا 215 1 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهقلط امل اهلهأ ىلإ

 ةةيلطت اهقلطف ةشئاعل هتروظأف ًاثيدح اهيل] رسأ امل ةصفح ىلع بضغ مالسلا هيلع هنإ ىلكلا لاقو
 ةروهشم كا قةصقلاو أضتاخ هنأ رثما"قلط الغ رثع اب هلا ليغ ىف كلر : "ىلا لاق“ كلف

 ناوزغ نب ةبتعو صاعلا نب ديعس نب ورمعمهو « رمع نبا لعف امله اولعف الاجرنإ : لئاقم لاقو

 ىنلا ىدان هنأ ( امهدحأ ) نابجو ( ءاسنلا متةلط اذإ ىنلا اهمأ اي ) ىلاعت هلوق ىفو « مهيف تلزنف
 هتمأ تناك عما باطخ بطوخ اذاف ؛ ممتودقو مهي هنأ امل هتمأ بطاخ مث سو هيلع هللا لص

 ىف هعم نولخاد نوم وألا“ مالسلا هيلع ىنلا باطخ اذه ق#إ ىأ لاق . باطلا كلذ ىف ةلخاد

 : ءارفلا لاقو « لوقلا رمضأف ءاسنلا متفلط اذإ رحل لق ىنلا اهنأ اي ىنعملا نأ ( امهيناثو ) باطخلا
 هياإ بهذت ٠ نويحتست امأ هللا نوقتت امأ كو لجرال لوقت ا؟ « عيمجلل ميلا لعجو هبطاخ

 متدرأ اذإ يأ ( ةالصلا ىإ مق اذإ ) هل وفكر قيلظفلا متدرأ اذإ ىأ ( مقلط اذإو ) هتيب لهأ ىلإو
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 واوا عش هّنلاو مك رهغيو مكل هفعاضي انقل رق هللا اوضرقت نإ

 هدد ميكسحلا نيرعلا ةداهشلاو بيعلا ملاعا#ا»»» ميلَح

 لاملا مع هنإو « لخبلا وه ممشلا ( هسفن حش قوب نمو ) ىلاعت هلوقو ( 5ك | ًاريخ اونمآف ) هلوقك

 قلع ةسفن ملَظ قوب ليقو ٠ فورعملا حيحتو ةالكأأ ! حيختاو كابملاب يح نالف لاقي « هريغو

 « ةنتف رك دالوأو مك كاوهأ امإ ليق نإف حالفلا لهأ نم كلذف ممشلا نع 9 ناك نمو ملظلا

 )عم 9 ! اودع مالو 5 و مكجاوذأ نم نإو) ءادعألا نم اهلكدالوآلاو لاوماألا نأ ىلع لدي

 ضعب هلا نوكي أ مزلب ال هنأف عنملا زيح قاذه لوقف «ضعبلا نود ءادعالا نم مهضعل نأ ىلع لدي

 ضعبلا نوكف َ عنمال م مهنمو عن نم دال وألا نم ىنعل دالوالا نمه ع ىذلا عومجلانم

 ه ضعبلا نود اودع مم

 ماع« يلح روكش هللاو مكا رفغيو ركل هفعاضي ًاندح ًاضرق هللا اوضرقت نإ ) ىلاعت لاق مث
 . ( مبكحلا زيزعلا ةداهشلاو بيغلا

 َّ زب هيلإ نيبراقتم هللا ةعاط ىف اوةفنت نإ أ 0 م رع نإ ) هلرق نأ معا

 رفغي ( روفغ ) ةبوقعلاب لجعيال ( ميلح ) هترضح ىلإ نيبرقتملا بحي ( دوكش ) 11 تفشل

 ضرقلاو. هسفن ةييطب قدصتلاوه ليقو « لالا نم قدصتلاوه موضعل دنع نسحلاض رقلاو ؛ 5

 فاطاتضرةلارك ذ فاشكلاىفلاقو « هللا ليس ىف قافنالا ل ثم باوآلا وهو هلثم ىجرب ىذلا وه

 ةدايزلا نم ءاش ام ىلإ ةئاعيسو ةرشع ةد>اولاب ل 0 )ل هفعاضإ) ةلوقو ءاعدتسالا ىف

 (ميلح) كلذك و باوثلا ميظع نمركشلا ىف غلابملا لعفيام مكب لعفي تااداج منكم ةدنشرا فتات

 هذه لوشي هل اه مث مبونذ ة و عم باذعلاب ؛ ماجاب جال سلا 02 م نم لعفيام 8 لعفي

 هلو لوقنف « بيغلا لاع لاَقف 1 نود ملعلار 0 ا اا معلا ىلإ ةرقتفم لاعفألا

 هزجعيال ىذلا زيزولا ليقو ؛ نيكد ىلع ( ميكحلاو ) بلغ اذإ زع نم ةردقلا ىلع لدي ) زيزعلا (

 لج امكح 1 0 نوكسيف ترن لاك هللاو ؛ ريبدتلا ىف | مفك ال ىذلا ميكحلاو 0

 ديس ىلع مالسااو ةالصااو ؛ نيملاعلا بر هلل داو « با كل ملعأ هللاو هاب 0 مظعو هؤانث

 لام هكر ملسو 21 152 1 للا 1 , نيلسرملا
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 مث كئاوأذ هسفن حش قوي نمو مكسقنأل ًاريخ اوقفنأو اوميطأو اوممعاو متعطتسا ام هللا اوقتاف
 تهذن ترا (ىااقنز فتح رز زو هونب هب ناطتش رجلا هاا ءادإ لورا ةاكي .اكلا لاق ( نردلفملا

 عيطيال نم واعي ةدالوأو مهن مم اسذ ةعاط هللا ممر لد ميقيو هلهأ عيطي م مف نيءداض انرذنو

 عمج ايلف « ًادبأ ًائيش مكعفتت ال ةرجحلا راد ىف مكشيي و اننيب هلل 0 رجامن ملول هللاو امأ لوقيو

 كلام:نب فوعيف تلزنا# ىناسارخلا ليهو لاتزت, اولستغم و ونس و اوةفني نأ مثلمأ م منيب هللا

 هذه نع امهنع هللا ىضر ,سابع نا لُئسو : دا,او ةرجحلا نع هنوطيش هدلوو هاهأ نك ىم#ثاآلا

 ميتاج موعدي ملف ف ةئدملا او ان أ كم لهأ ن ةلاجن الود لاق يلا

 اوفعت نإو ) ىلاعت هلوقو ؛ ةرجهلا اوعدتو أوءيط' نأ (ممورذحاف م كل ودع) هلوق وهف مدالوأو

 م ١ يقنرو ةزجملاب ارهاوق ننلثلا ىاوو رجاه اذإ :القعا -- رلا نأ وه لاق ( او-فصتو

 قفني مل ةرجحلا راد ىف هب اوةهل نإو . ةرجحلا هوعنم نيذلا هدلوو هتجوز بقاعي نأ مث نيدلا

 مكجاوزأ نم نأ ىنعي ؛ ةيآلا ( اورفغتو اوحةصتو اوفعت نإو ) لزف ريخب مهمصي لو « مييلع

 نأ رهظف ٠ مهورذحاذ رافكلا نم مهو هنع نوطيديو مالسإلا نع نووني ؛ مكل ًاودع >الوأو
 ممدالوأو مهجاوزأف نينمؤملا نيب نوكت الو « ناعإلا نع ىهنلاو رفكلل ىه امإ ةوادعلا هذه

 امت] ) لزن ةرجهلا نع اوعنم نيذلا دالوالاو جاوذالا ءال رهو. مل اودع نون وك ال نروتم أل

 ىلإ ةنف لاب متاردبص هذ مهوعيطتال ؛ امهنع هللا ىضر سابعنبأ لاق ( ةنتف مكدال وأ و مك !اومأ
 ةنتفلا ىف مهب عي ام عيمج نم دالوألاو لاو كلل نأ لاحت هللا ملعأ ليق يزعج كارلا 0 الب

 رشابو هببسب ىلاعت هللا ىدع امير هنا هدلوب نوتف» ناسنإلا نإف ء دالوألا عيمج محا ماع اذهو

 ةنجلا وهو « ليزج ىأ ( مظعرجأ هدنع هللاو ) هريغو ريغلا لام بصغك « هلجأل مارحلا لعفلا
 511 تيس يداحللل 07 ال ىنعملاو « ةميظعلا ةنوؤملا اولمحتيل . ايظع ًارجأ هدنع نأ ربخأ

 ىألت اقم لاق ( متعطتسا ام هللا اوقتا ) ىلاعت هلوقو . ميظعاا ر جالا نم هللا دنع ام ىلع مهورثؤت الو

 اوقتا ) ىلاعت هلوق ةيآلا هده تدع ةدادق لاق عاطتس ساام هللا ىوشت ىف نمؤألا دهني مت ا

 ه.داربال ( هتاف 2 ق> هللا اوقتأ ) ىلاعت هلوق نال حصي ال لاقو هيف نعط نم مهنمو ( هتاقت قد هللا

 هياتكلو ةلوبرلو نى اودع د , ةعاطتسالاو ةقاطلاقوفهنآل نوعيطتسيال ايف ءاقتالا

 ىف مكلاومأ نه( اوةفلاور) 0 أب ايف (هللا اوعيطأو ) هب هلوسرو هللا مك مأ ا ليقو
 را ًاريخ اومدقو لق هناك ( اوةفنأو ) هلوقب بصنلاو ٠ كال اد هّللأ
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 مرا ري تن نخل 20 هب دع َح

 مثورذحاف م 8 رات مكدالوأر مكجاوزأ م نإ | وما نيذل 3 ا
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 مه مى مى هام 1 | هد ركل س67 هد هو ات

 كلاما اع »١52« ميحر روفغ هلل 0 أور فعلا و اوءفصتو اوفعت نأو

 رتل دهر ةهرثكو سام هريص مس مارق ه 2 2ثل-6ه 7 مث 65 ع ل 66

 أوعمساو متعطتسا أم هللا 1 1 6١62 0 يح هدنع هّللأ و هنذق يدك

 دنع ىأ ( هلق دم ) ىلاعت هلق و هئاضقو هيلعب امنع هللا ىَحر سابع نا لاقو . ةتئيشمو ّلاعت هللا

 ملسيف ىلاعت هللا نم 5 لعيف كلذ وحنو ؛ طحقلا را رمل را عورتا 11 تكا دعما هسا

 اذإ نيذلا ) هلوق هريظنو « هللا مآل ميانلل ىأ (هبلق دم) هلوق كلذف ٠ عجرت سد و ىلاعت هللا ءاضقل

 ءاخرلا دنع ركسشلل هبلق در ىلاعملا لهأ لاق « ( نودتهملا مث كئلوأ ) هلوق ىلإ ( ةبيصم مهتباصأ

 ءىرقو ىذربو بحي ام ىلإ هبلق دهم امهنع هللا ىخر سابع نبا لوق ىنعم وهو «ءالبلا دنع ربصلاو

 جاجزلا لاق ( أدب ) ءىرقو  ءايا ضو لادلا حتفب ( هبل دهب ) ةهركع نعو نونلاب ( هبلف دن )
 لكب هللاو) هسفن هفس لثم نوكي 0 || هجوو بصنلاو عفرلاب بلقلاو « نكس !دإ أدهم هبلق أده
 قيدصت ( يلع ) لسيقو « ةبيصملا دنع بلقلا نائءطا ىلإ ةراشثإ نوكي نأ لس( مياع ءىث

 دنع نم هب.ءاج اف ( لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأو ) هبلق ىده د-ةن هقدص نف هلوسر قدص نم

 ا[ ل1 لل قو ب لاق هللا نق ةرداصلا مارال اريتأو لذا ركاز تاضالا ]نوه ى دل هللا

 . هيلإ مك اعد

 ( غالبلا الإ لوسرلا ىلع اف هيلإ م اعد ايف لرسرلا ةباجإ نع ىأ <« متيلوت نإف زل هلوقو

 نم مدقت ام ةلج نم اذه نوكي 0 مت< ( وه الإ هلإ ال هللا) هلوقو « نئابلا نايبااو رهاظلا

 نم نإف ( ريدق ءىش لك ىلع وهو د#لا هلو كلملا هل ) هلوق نم ىلاعت هللا ةرضحل ةديملا فاصوأألا

 دوصقم الو وه الإ دوبءم ال ىأ ( وه الإ هلإ ال ىذلا وهف ) اهرحتو تافصاا هذهب ًافوصوم ناك

 ( نؤو:هواأ لك ولف هللا لعو ) هلوقو «باملاآو عجرملا هيلإو « باب لكىف لكوتلا هياع وه الإ

 ”وهكل] سبل ةعيقملاب وداعا أ دقتعي هنأ امل هلالإ ىو الو : هيلع الإ .ةعتكي الا نموا نأ ناب

 هرمأ ىف هب ىوقتتلاو هيلع لكوتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ثعب اذه فاشكلا ىف لاقو

 ( هللا نذاب الإ ةبيصم نم باصأ ام ) قلعت فيك .ليق نإف ؛ هنع ىلوتو هبذك نم لع هريصب ىح

 هقدصيف هللاب نمي نم نأ ال ( هلوسرو هللاب اونهآف ) ىلاعت هلوقب قلعتي لوقن ؟ هب لصتيو هلبق ام
 . هللا نذإب الإ ةيصم هبيصت الأ لعب

 نإو مثورذحاف مكل اودع م 5 الراو رجا مارى نإ ل ندا اما , ١ ىلاعت لاق مث

 « ميظعر جأهدنع هللاو 3 ف مالوأو مكلاومأ اع ) ميحد روفغ هلأ نأ أآورفغتو اردفصتو اوفعت
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 سس 2, رثا مقرر راسو نا ١ دم و 12 حرب 207

 - هّللاو هلق كوب هللأبا نمو نمهو د 30 لإ انضم 00 ناي

 7 هج

 م

 م ب - م ب م جى - مس

 وَ 0 مو 0500 اوءيطأَ ل اوعيطاَ 0

 6« 221117 6 لعو م هال 1 ٌدلأ 7١د سالو دا

 ةراجت ىلع نينمؤملا لدو مهترات تدر ام مهنأ رك ذ مث. ىدمهلاب ةلالضلا اورتشاو ةرخآلاب ايندلا

 ةقفص ترسم ةنجلاب مهسفنأ اوعاب م-منأ رك ذو ؛ةيآلا ( ةراجت ىلع مكلدأ له ) لاقذ ء ةحار

 ١ هللاب نمي ( الاص لمعي و هللاب نمي نمو ) خلاعت هلو وي نينملا .ةففصاتحرو نافكلا
 هناعإ ىف لمعي ىأ ًالاص لهعيو « كلذ ريغو رانلاو,ةنجلاو ريثذلاو رشحلا,نم لدسرلا هب تءاجن ام

 كالا دك ىدلامر لن ةىرك نئآلاو لان ل رفكيو مكعم ,ىرق ؛ تومي نأ ىلإ ًاحلاص

 رانا باكأ كئاوأ ) ثعبلا ىلع ةلادلا ها ايآباى ًايلتانإو اويكو زونارده و كاع ناوي

 : ثحابم ةيآلا ىف مث ءريصملا سّنبو ايف نيدلاخ

 قب رطب انلونأ ىذلا هرونو لكي و : ةفاضالا قيرطب ( هلوسرو هللا )نمت ) لاق «(لواآلا)

 رونا ىف ماللاو فاآلا لوقت ؟ هيلإ فاضدو همالكن آرقلاو نآرَلا وه انه رونلا نأ مه ةفاضإلا
 لترا ىتلاةررثو هلوشرو كارد 6 هع 0

 هلوتب فاشكلا ىفو ( نثعبتل ) هلوقب جاجزلا لاق : لو: ؟ فرظاا بصتنا مب « ىناثلا زل

 رك ذا راهضاب وأ مكعمج موي 2كظ220101 ديعولا ىعموزم هيفا مكررا (ندوتل)
 لاقو رفكلا ىفو ؛ ل.قتسملا ظفاب ( هللاب نمي نمو ) ناميإلا ىف ىلاعت لاق ( ثلاثلا )ل

 اورذكح نرذلا نم هللاب نمؤب نمو : مالكلا ريدقت : لوقنف « ىضاملا ظفلب ( اورفك نذلاو )

 . رانلا باح كئاوأ مونم نمو, ل نمو تانج هِلَخَدي انتاياب اوبذْكاو
 كلذ : لوقن  عمجا ظفلب ( اميف نيدلاخ )و دحاولا ظفلب ( نمي نمو ) ىلاعت لآ ة (عبارلا)

 . عملا كبس اذهو "٠ طفلا نع

 د اي رو هربا ف رار حو لضم ودور سرج كد (سماخلا)

 4 حيرصتلاف حيرصتلا ق.رطب هيلع لدي الف هانعم ف ناكنإو كلذ : لوقنف

 ءىث لكب هللاو هلآ د هللاب نمؤي نمو هللا نذإب الإ ةبيصم نم باصأ ام ال ىلاعت لاق مث

 وه الإ هلإ ال هللا ء نيملا غالب ىلا اتاوسر ىلع اهإف متل وم نإف لوسرلا ركض هللأ 7 ميلع

 « نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو

 ةدارإب ليقو : هلاضقو هللا ريدقتب ليقو « نسحلا هلاق هللا مَأب ىأ ( هللا نذإب الإ ) ىلاعت هلوق

 «م.-رط و« و



 تايآلا.. هلوسرو هّللاب اونمأف : ىلاعت هلوق للي

 مث ب 1 را او ا د 7-1

 ا بل هعيش الر جلا ازاي ءارقلاورا هياكل وتمام

 - مالمو ةراواربب ةءاللارإال ركبتي فزع ور 5 شر ل هت

 احلاص ل لمعيو هللأب نمو» ندهو نباغتلا 0 5 اذ عمجا مويل م 7-0 عد

 ه2 م 99 - ف رو هر اد ارحل ريشا نيل و

 ادبا أهيف اندم راهنالا 5 نمد 0 تن | هلخديو 4 اتراك هع رع -ٍ

 8-5 ص ِ ع 1 - - _ سم 5-3 -

 رآثلا باتكا كلوأ انتايأب اب اوبذكو ب نيل 4 ميظعلا زوفلا كلذ البان
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 ء.» ريصملا سّنبو ايف َنيدلاخ
2-2 5-94 1 0 

 مدسقي ال هنأ نوءلعيف هيلع ديزه ال ًاداقتعا هبر دقتمي هنأ نودقتعي مهنكل ةلاسرلا اوركنأ نإو

 ديلا !ةداعيعإ اف وبهذه[ ميغلا خب از ظأ فاح الاله قد اننوكف نأ الإ ةيرلا مسقلا ىلع

 . مسق دعب مسق هن اكف نونلاو ماللاب نبخلا دك أ هنإ مث ءاذه الإ سيل مسقلا عم رابخإلا ىف

 : لاق ناميالا مزاول نم ثعبلاب فارتءالاو ثعبلا نع رابخإلا ىف غلاب املو
 عمجا مويل مكعمجي موي « ريبخ نولمعت امب هللاو انازنأ ىذلا رونلاو هلوسرو هللاب اونماف )

 اهتحت نم ىريت تانج هلخدبو هتائيس هنع رفكي ًالاص لمعيو هللاب نمؤي نمو ناغتلا موب كلذ
 لاسفلا كا كئلوأ ب انتابآب اريذكولاوقكت نذل وأ ميظعلا زوفلا كلذ ًاذلاءاهفأ تلاع رابنألا

 .. 6 ريصملا سيو اهف 6

 مهاألاب ةبوقعلا نم لزن ام رك ذ امل ىلاعت هنآلل مدقت ال ةلص نوكي نأ ذوحي ( اونمآف ) هلو
 لزني.الثل ( هلوسرو هللاب ) متنأ ( اونمآف ) لاق لدسرلا بيذكستو هللاب مرفكتل كلذو : ةيضاملا

 ىدتم ا؟تاهبشاا ىف هب ىدتمم هنإف نآرقلا وهو ( انلزنأ ىذلا رونلاو ) ةبوقعلا نم م لزنام مكب

 ةرهاظلا, تالالدلا ىلع لمتشم هنأ املنآرقلا وه ىذلا رونلا رك ذ امإو ؛ تاسهلظلا ىف رونلاب

 (ريبخ نولمعتامب هللاو) نآرقلاو ِعكِلَي أدم روذااو هلوسر ىنع هنأ فاشكلا ىف ركذ مث ء ثعبلا لع

 ( عملا مويل مكعمجي موي ) ىلاعت هلوقو ًاعيمج نيلالا ف هوفاخو هوبقارف نوناعتامو نورست امب ىأ

 لعافت نباغّتلاو (نباغتلا موي كلذ) و ء ضرآلا لهأو تاودسلا لهأ هيف عمج ةمايقلا موي هب ديرب

 نبا لاق !هتميق'ناوذي ؛هنم'ءىيثلا ذخأ اذإ ًانيغ:هنبغ هنبغ لاقي أ .تازاجتلاو ةازالا ىف ننغلا ند

 هيف نبغي موي وه ليقو ؛ نومعنت, ةنجلا ىف انزقم نودذعي رانلا ىف امي نإ : ام,نعهللا ضر سايع

 نيبأ نبغ الف ء رفكلا لهأ . نامإلا لهأو « ةلالضلا لهأ ىدحلا لهأو « لطابلا لهأ « قحلا لهأ
 ةايحلا اورتشا مهنأ نبرفاكلا ق> ىف ىلاعت ركذ دفو ءارشلاو عيبلا ىف .نيغلاف ةلمجا فو « اذه نم



 9 ةيآلا . مهيتأت تناك هنأب كلذ : ىلاعت هلوق
 هلل ربو مكاو لا 0 2727 يك 6 ةهسادوه دش م2

 اترك ل اولا 2 تايب 5 مهينات تناك ةناي 3 هد ملأ

 خلا ا ا اس را بقاع راق نو رةريهرم ه5 مص كراش

 نأ نأ اورَمك نيا م عر تب ديما 1 0 اورفكف

 30 2 2 زيا يش نيد 007 2

 هد ريس 221116 نؤينتل مث نثعبتل ىدو ىلب لقا ودعس

 ىغغ هللاو هللا ىتختساو اولوتو اورفكف اننودهب رشبأ اولاقف . تانيبلاب مهلسر مهتأت تناك هنأب

 ريسي هللا لع كاني اا نؤذتل مث نئءبتل فرو ىلب لق اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز ؛ ديرح

 ليولا ىلإ ةراشإ كلذو ةكم رافكل باطخ ( اورفك نذلا اب كأي ملأ ) ملأ) هلوق ينال!

 ىأ ( مرمأ لابو 0 . ةرخآلا ىف باذعلا نم مهل دعأ ام ىلإو ايندلا ىف هوقاذ ىذلا

 ثيدحلاو نأشلا نأب ىأ (هنأب كلذ ) هلوقو ( ميركلا زيزعلا ل كنإ قذ ) هلوق لثم ممرمأ ةدش

 اورفكو ءاولوتو اورفكف أرجح مهدوبعم نوكي نأ اوركتب لو . ًارشب لوسرلا نوكي نأ اوركننأ
 ( ديمح ىنغ هللاو )ىلاعت هلوقو « لزألا نم مهتدابعو مهتعاط نع هللا ىنغتساو اوضرعأو لسرلاب
 لات هلوق وا ءادمانخلائدع نوكيزو هتاذب دهنكلل (ةحتململا نئأرج و ةحلا نتكمب نيظتلاوب ايكو رس اذ ةلمح نم

 ةيطم اومعز » عللكَص هلوق هنمو « ملعلا ءاعدا معزلا : فاشكلا ىف لاق ( اورفك نيذلا معز )

 :نئدعت ب قيازعفم ىلإ ىدعتب وزع اوغو نذكللا تنكراو ةينكر فانك لكذل حيرش نعو « بذكلا

 الوزعم كلذ نع كنعزأ ىلو رعاشلا لاق « معلا

 (فرو ىلب لق) ىلاعت هلوق ليقو ثعيلا وهو نأدعب امل تايثإ (ىل) ةكم لهأ مث اورفكن يذلاو

 عيمج كل ذك و ثعبلانع ربخ ناك امل اديك أت مسقلا هيلعي ىأ . مكي لوسرلل املعت نوكي نأ لمتحي

 ثعيلا تتح نإ ليقو ؛ فراص هفرصاال 0 ( ريس هللا ىلع 0 ( ىلاغت هلوقو نارقلا َْق مسقلا

 نيد لروععلا_ف نوه مهتداعإ نأ جاف نااار واصينأا ده عسل, اىرتكت أ مهنأل « ريسب هللا ىلع

 : ثحايم ةبآلا فو« ممتاشنإ

 مهنإ لوقن ؟ هرك ذ ىلإ ةجاملا اف ( اولوتو ) هلوق نمضتتي ( اورف كف ) هلوق ( لوألا ١)

 : ىلوتلا وه كلذو ,, ةيلكلاب ضارعالاو :راكنإلا ىعم:ىف اذهوأ( اننودهت رشبأ») اولاقو اورفك١

 .( اولوتو اورفكف )لاق اذهو « ىلوتلا 7 لدي الوت اولاقو اورفك مناكف
 ملىلا هت هللاو « أعم ءانغتسالاو ىلوتلا دوجو مموب ( هللا ىنغتساو ١ وتو ةلوقا( نان 0

 ممرطضي ملو : ناميإلا ىلإ مهثجاي ل ثيح هللا ءانغتسا ربظ هنأ هانعم فاشكلا ىف لاق : ًاينغ لزي
 . كلذ ىلع هتردق عا هيلإ

 مم لوقن . هتلاسر اوركنأ دق مثو ثعبلا نع هرابخإ ىف مسقلا ديفي فيك © كلاثاا ١



 ةيآلا . اورفك نيذلا أبن مكتأي ملأ : ىلاعت هلوق مك

 م 5 5-3 2 م 7-5-5 ا نم اوك دل د نا
- 

 اورظناف قلخلا ىه ىنلا معنلا ةليمأب مكيلع لضفت ىلاعت هنأ ىنعملاو ٠ ملا اامعأ نم قيذللا مكاو

 رفاك مكنف ار مقر فت . مكنكمي عم مئاعف اف « نيركاش 0 ع كءمجأب اونوكو حيحصلا رظنلا
 قفو ىلع ةعمقلا ةدارالاب >ِ ) 3 ا تاومسلا قلخ ) ىلا عت هلوقو نمؤه» مكنمو

 ( مكر وص 0 مكدوصو ) هلوقو «٠ ثعبلا وهو « قحلل ىأ ٠ قملاب لاق نم مهنمو « ةمكملا

 فيكو : ريغلافهجولا كلذب دجوب ال هجو ىلع مكحأو نةنأ ىأ نسحأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتح

 ةصوصخم ةلالد هتيوبرو ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا ىوقلا نم مسفنأ قادجو دقو دج وب

 ناسنإلا دق ىف رظن نم نإف : رظنملا نسح ىلإ نسما فرصن نأ ( اههناثو ) ةروصلا هذه نسحل

 كيعبلا[ئأ 0 !ا9):|انقلاز وو ةووبض نقجأ :هلاروص نأ لع دقف هئاضعأ نيب ةبسنلابو هتماقو
 قطلاك مكروصو ) ىلاعت لاق مث « هنم دوصقملاو مهقلخ ىف ةياهنلا ره هنال هسفن ىلإ هفا اضأ امنإو

 5 نأ ةروصلا نم مزليالو «ةروصلاب ًاروصم نوكي نأ ءىثلا قاخ نم مزابال هنآل ( م 6

 ىفام ملعي ) ىلاعت هلوقو « هلالإ سيل عجرملا ىأ ( ريصملا هيلإو ) لاق مث « روصلا نسحأ ىلع

 تاومسلاىامهيلعب هين ( رودصلات اذب ميلع هللاو نونلعت امو نونا ملعيو ضراألاو تاومسلا

 ىلع تايئزجلاو تاراكلا نم رودصلا ىفام هملعب مث « هنوالعي امو دابعلا هرسإام هيلعب م هالو

 ؟ككلح انما ةيآلا فوت ذيأ و ءالزأ ةتبلا ةّزذ لاقثمأ هيلع نعابرغي ال ىلاعت هنأ ا هى هلغ قال هنأ

 رارصإلاو « رفكسلا الإ اولعفب ل مهةلخ اذإ هنأ هءلع ىف قبس دقو « ميكح ىلاعت ان هنأ «درآلا)
 قفو ىلع ا, كاف ةخأ هع ميك اكتمل انلط اذإ لوقن ؟ لع ىلإ هتعد ةمكح قاف هيلع

 نأ كلذب | :ىلع مدع نم عزلي 0. , ةمكهلا قفو ىلع نوكيف « هلعف ةفئاطلا هذه قاخو ,ةكملا

 . ةمكحلا قفو ىلع مهفاخ دك نأ مزاللا لب كلذك نوكيال

 هوشءناك ن٠ عونلا اذه دارفأ نم ناكدقو ( مك روص نسحأف م روصو ) لاق ( ىناثلا ١

 بتارهو تاقبط ىلع ىتاعملا ند هريغك نسا نكسل ةمث ةجاعسال : لوقن ؟ ةقلخلا جمس ةروصلا

 ىلا دوبف اللا بدن تلا ررظيرالا انزيباظاظ ١ !بقروفئاقإل ةبتارركأّى ءةؤاولضلا « ضافي ,طاطختالاف

 . هدح نع جراخ ريغ نسحلا زي>

 نكمي ال كلذو ؛ بناج ىلإ بناج نم لاقتتنالا مهوب ( ريصملا هيلإو ) ىلاعت هلوق ( ثلاثلا ١

 ىلإ ةبسنلاب ال اننامز ىلإو انيلإ ةبسفلاب مولا كلذ تلق ؟ وه فيكتف . بناج ىف هللا نوكي نأ الإ
 ناكاذإ بناج ىلإ بناج نم لاقتنالا ةقيقح نع لزءمي رمآلا سفن نإف ء رماألا سفن ىف نوكي ام

 . ةهجلا نعو بناجلا نع ًاهزنم هيلإ لقتنملا
 كلذ « ملأ باذع مهو مهرمأ لابو اوقاذف لبق نم اورفك نيذلا أبن كأي ملأ ١ ىلاعت لاق مث



 '"- ةبآلا : مكةلخئدلا اوه : قات ةلوق
 16 ه6 7 5 "نص محلا قل 20452106 م كا

 «,هريصبنو كح 4 اديب 0 ميد 9 ناكل مكفقلخ ىذلآ 8

 1 هيلِإَو مكر 2-2 و قحاب 3 1 و تا 20

 21-7077 0 ا ا 0 ا 07 2

 ميلع هللاو نونلعت امو ا ام م لعيو ضرالاو تاومسلا ىفام معي

- 8 4 1 1 

 65 رودصلا تاذب

 3-3 ءلعن الو ءاهنم ديال ةمكحلا انلق ؟ هيف ةكحلا اف (ضرآلاو 2111107 هلل حبس ) رخآ

 ملاع وهو ؛ دحاو ءىث ضراآلاو تاوم-ىلا عومي نأ وهو ؛ لابلاب رطخم ام لوةن نكل : ىه

 ءرخآ ءىث هنم قابلاو .ىث عومجملا اذه نم ضرالا مث , ةيرصنعلاو ةيكلافلا ماسجالا نم فاؤم

 ةبسنلابو عومجملا نم ءرجلا اذه ىلإ ةبسنلاب (ضرألا ف امو تارهسلاىام هلل حبسي ) ىلاعت هلوَف

 اذكاوسلا وضرب فانا هارقا# ؛ (الاقث ]نأ هدحب لف كا دكك قاكر الكا كلر دكت لأ ةكلاذوللا

 ؛ ةريثك ءايشأ لب نائيش هجو نمو ؛ دحاو ءىث هجو نم ىناوسجلاملاعلا اذهنأ لءيل اذه ضبلا فو

 ىف ءىثلا دوجو نم مزليالو ًاضيأ كلذ ىف ام ريسمغو « .زجلا اذه ىف ام ريغ عومجملا ىف قلخلاو

 تاومسلا ىفام هلل ميس ) ىلاعت هلوةف « لصفنم ليلدب الإ هئازجأ نم ءزج لكىف دجوي نأ عومجما

 تاوهسلا ىف ام حيبست ىلع لدي هنأ امل ليلدلا كلذ ةلج نم ةغلابملا ليبس ىلع (:ضرآلا ىف امو

 . (ضراألاو تاومسأا ىفام هلل حبس) ىلاعت هلوق فالخب كلذك ؛ ضرألا ىفام يبست ىلعو

 تاومسلا قا . ريص) نولمعت ام هللاو ندؤ» مك:هوأر 00 مقل ىذلاره ) ىلاعت لاقم“

 ملعلو نضراآلاو تااومدلا ام 1 , ريصألا هم هالو مك 50 0 مكدوصو قلاب ضراألاو

 قاخ ىلاعت هنإ امهنع هللا ىضر سابع نا لاق ( ر ,د_صلا تاذب ميلع هللاو 0 امو نور

 كنف ديرب هنإ ءاطع لاقو « أرفاكو 15 مهقلخ كةمايقلا موي مديعي مث ءًارفاكو ًانمؤ٠ مدآ ىنب

 ةينالعلا ىف رفاكو « قفانملاك رشلا ىف رفاك ةينالعلا ىف نمؤم كاحضلا لاقو « د> اج مكدمو ا قدصم

 جاجزلا لاقو ( ناميإلاب نئمطم هباقو هرك أ نم الإ ) ىلاعت هللا لاق ء رساي نب 000 قف نطو

 هل قالطتراتاب نءؤ٠ ركنمو « ةيرهدلاو عئابطلا لهأ 3 وهو « هقلخ ىلاعت هنأب رفاك م كنف
 نم مث « بارت نم كقلخ ا , ترفك أ )لاقو(هقلخءىث ىأنم ؛ هرفك أ ام ناسنإلا لتق) لاقاك
 نيسافتلاا نضع ىف ءاجو ا َنيئْماوَه ىلاوافكا مكتارمأ نوطب ىف مكقلخ : قاحسإ بأ لاقو ( ةفطن

 هللا نإ ) ىلاعت هلوق هيلع لد . ًارفاك همأ 1 قو د و انموم هنأ لطب له قاض عاذا

 , ؟ رفكب ملاع ىأر( يظر نوشت ن4 رتاؤو !لافشارللك ةو ( هللا نم ةملكب ا نحيي كرش



 ناغتلا ةروس "؟ ٠

 ( نااغتلا ةرودس :

 ( ةيكم ةيأ ةرشثع نا ١

 مع ا ىرتا 0 رت هرثورم رخال مار َي دم ترا 12

 ىلع وهو دما هلو كا هل ضرألا ىف ١و تاومسلا ىف ام هلل حبس

 مى 0 د رت

 ١١« ريدف ءىش

 © ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 4 ريدق هى لك يلع وهو دا هلو كلملا هل ضرآلا قامو تااردشلا ف م هلل جيسا 0

 نيقةفانيلا ةرودلا هذهو نيد ذاكلا نيةفانملل ةرودسلا كال" نأ |اكلأ رهاظ اهايق 3 قاعتلا هدو

 ىلع ةروسلا هذهو « ةينالعو و قافنلا لهأ ةلاطر ىلع ةلمتشم ةروسلا كلت ا , نيةداصلا

 امو كاوارشا م معو ل تاومساا قام معي 0 ىلاعت هلوق رهو ٠غ 03 غلابلا ديدملا وره م

 ركذلا ىلع هيبنتلا ةروسلا كللت رخآ ىف نآللف رخآلاب لوألا امأو (رودصلا تاذب مياع هللاو نوذلعت

 موق قاخلا نم انلق « ركشلاو رك ذل! نع اوضرعأ نإ مهنأ ىلإ ةراش] هذه لوأ ىفو « م م ركشااو

 تاومسلا ف ١ هلل حل ) لاك لاق 6 2 نود.سإ نذلا مثو 04 0 كعلا و رو نإا ىلع نورظاوي

 امو كاوا ُّق ض هلل 6 اذإ هانعم ( دا هلو كلملا هأ ( هلا هلوقو 3 ( ضرآللا ّق

 لإ رقتفم ترصتلاو كلم ىف قّرضتم "وهف كلا“ هل ناكاتملو ؛ ندا هلو كلل هلق ْضضَرآلاَف

 ىدد ىلع امهعدقتب لديل نافرظلا مدق فاممكلا ف لاقو ) ريدق ءى لك ىلع هللأو ( لاو ةردقلا

 هايس رك اتي وا يقل نداكإ نزور ونال ادة“ نعى: (ضاامنعا
 طيل 5 هريغ كلل امأو « هنم ابعورفو معنلا لوصأ نإف دنا كلذك , هيلع نميهملاو هب مئاقلاو

 (ربدق ءىذ 0 ىلع وهو ( للاعت هلوقو 0 هدب ىلع ترج هلأ ةمعل نأ دادتعا هدمحو 2 اا ه4ئه

 هيلع كيزب ال ءاقذ 8 رد هاه م لعشي ريد ليقو 2 ريدق ةذاازأ ءىش 1 ىلع وهو ها ليق

 : ثحابم ةيالا فو «كلذ لعدقو . صقن الو

 نياغتلاو ةعمجا ىفو «كلذك فصلاو رشحلاو ( حبس ديدملا ىف لاق ىلاعت هنأ ( لوآلا ١)

 . مدقت دق هنع باوجلا لون ؟ هيف ةمكملا اف ( هلل حبسيإ )

 عضوم ىفو ( ضرآلا ىف امو تاوهسلا ىف ام هلل حبس ) عضوم ىف لاق 4« ىناثلا ثحبلا )ل



 اق 10 شنت هلكت ]ل0 قلايكاهل وت

 نينمؤ» اونوكي مل موقلا نأ ىلع ليلد اذه سابع نبا لاق ( نيحلاصلا نمزك أوقدصأف ) ىلاعت هلوق
 لأسو الإ توملا ةاكزلا دؤي ملو جحب مل دحأب لزني ال كاحضاا لاقو . ةعجرلا لأسيال نمؤملا ذإ

 لاته.الا نم همم ساب ام اتت نأ ركن قف كهل كككاص لامر ؟اةركلا هزه اجو ةنعلا

 هلءانأ ضعيو عنملا ىلع رسحتيف لوبقاا تقو توفيو « قافنالا هيلع رذعتيو قانخلا هب قيضيو

 لب#ت الف توملا ناطاس مكيلع لزني نأ لبق اوقدصت سابع نبا نعو « هنم ًانكمت٠ ناكام دقف ىلع
 ىلع وهو نوك أف .ىرقو جحأ سابع نبا لاق ( نيملاصلا نم نك أو ) هلوقو لمع عفني الو ةبوت

 مابفتسالل باوج .( قدصأف ) هلوق نآل هلق ام ىلع نورك أو دتلل اق: نك ل1 ئدضأف ظنفل
 عضوم ىلع ًافطع نك أو لصأللا ىلع قدصتأت ىنأ أرقو : ءاغاا عضوم ىلع مزجلاو ىنهلا هيف ىذلا

 : عضوملا ىلع ل*ا ىف ةريث 7 0 هب وبيس دشنأو : قدصاف

 اديدحلا الو لايجلاب انسلف [ حجسأف رشب اننإ ىواعم ]

 هقادح دوج ليدتسم ىعل ل ديك اللا لاملا ةتلرق تالا وول لع افطع الا تعد
 ىلس ىنأ نبا لوق هسكعو

 ًاياع ناك اذإ انشد قراس ال ورزز_.قضلم كرر دم عبسار مد اكل لب

 نوك أو) ورمعفأ ةءارق امأو « موهفملا ىلعأفطع ؛ قباسدلوق هيلع فطعف كردمب لاق هنأ هوت

 لايق ملجأ رضع ورقته كيضشنا: خضم ريخو, ال هنأ لاعق خا مث , ىنعملا نود ظفللا ىلع هلمح هنإف

 ىلع ريخأتلل ىن اذه فاشكلا ىف لاق « اهلجأ ءاج اذإ توملا نع ىنعي ( ًاسفن هللا رخؤي ناو.)
 ىلع هيبنت ( م ل الو مكلاومأ مكهات ال ) هلوقف ةلخجاب و « ىنملا ةافانم هانعم ىذلا ديك اند و

 انوع 1 وب) كاعت هلؤقو كلذل, ركشلا, لع هيننت ( مكانقذر اسم اوةفنأو ) توملا لبق رك فلا

 اومن امل اوداعل اودر ولو ) هلوةنك اذه نوكيو ٠ جح 8 وعكرنرام ايندلاب لآيدور ول ىإ عنزلك

 ءايلاب نولمعي مصاع أرقو ارش وأ ًاريخ لمع لكس عماج باطخ اذه نأ ىلع :نورسفملاو:( هنع
 ك5 00 ما ذل داو ناكذإو سف 1 نأ ( ًاسفن هللا رخؤي ناو ) هلوق ىلع

 : نيعمجأ هيدحو هلأو دم انديس ىلع همالسو هتالصو لعأ هللاو ىنعملا ىلع



 ةيآلا . كلاومأ كبل ال اونمآ نيذلا اهسأ اي : ىلاعت لاق ١0

 هلأ رك نعأ 13 هلل وأ الو ا.كلا وما ل ل اوُدمأَ يآ 0
 .ه 2 ا هام همس ا ةهم

 لق نم مك انقزر د الي ةرركلل هلو مك يي

 هل هت عد - -َط - كك 2و ايلا ودعا 212

 قدصاف برق لجا 1 5 كار ا و توما م 5-0

 5 ه- - ا ناس رتلاركها 2 هن" , سارع 6 َضاَس 3

 ريمخ 0 اهلجا اج اذإ اعين هللا رخؤ مناف »٠١«6 نا نمد 0

 هس رثشو د

 «2١١د نولمعت مب

 ىلع فرقو ةعضلا ىلإ فارغا ريغ ن ٠ عضاوتاا لو ىلع فروقولاو ٠ قحلاب ةزءلا تاب ” ال ةيفخ

 ىفو ( نورةفي ال ) ىلوألا ةيالا ىف لاق : لبق نإف « ربكساا ران نتم ىلع بوصذملا ةزعلا طارص

 ةرثك فاثلاب و ؛ مهمهفو مهتسايك ةلف لوآلاب لعيل : لوقف ؟ هيف ةمكحلا اف ( نودلعيال ) ىرخآلا
 لواألاو « ملظعي تا : هقفي هقف نمو « ملي ملعك ,هقفي هقف نم نوهقفي الو . مهلبجو مهتقامح

 ىجازه ىناثلاو ء ىجالع لوالاذ . فاكتلاب ال ىناثلاو فلكتلاب هقفلا لوصحل

 كلذ لعفي نمو هللا ركذ نع مادا 0 0 امال اونمآ نيذلا اهيأاي ١) ىلاعت لاق مث

 لإن رد اللي ول تا لو ةتوملأ م ؟سانأ 1 نأ لبق نممك انقذر اءاوقفنأو «نورساخلا ُم كلي

 « نولمعتامب ريبخ هللا واول ل 0 ا رح ناو ككل نسيت و ل بب رق 2

 ق>ىفتلزن : لاقنم مهنه نورسفملا فلتخا دقو ٠ نيقفانلا تاغش اك مكلذشت ال ( مكبلتال )
 وع (للاعت,هلبا ضن الرف نع“ ( هللا نك ذ قعن) هلوقوا ع نينم ملا قي ىف لاق,نم مهنمو « نيقفاذملا

 هذه : لتاقم دنعو ء سلا تاولصلا : كاحضلا لاقو ىلاعت هللا ةعاط نعوأ جحلاو ةاكرلاو ةالصلا

 هدلوو هلام هاطأ ىأ ( كلذ لعفي نمو ) نامبإلاب و 07 نيذلا نيقفانيلا باطخ اهدعإ امو ةيآلا

 ىنافاا سيسخلاب ىقادلا فيرشلا اوعاب ثيح مهت راجي ف ىأ ( نورسا املا ُم كئاو 5 (١ هللا ركذ نع

 بلا عيذوتلا نجل بويسيلع هللا لص ألا لوسر هب لاق ام راكنإ ىف نورساخلا مث لءقو

 اوةفنأو ) هيف لمأتلاو ركفتلاو نآرقلا فرظنلا وه ليقو نآرقلا وه ليقو « داهجلا ىلكلا لاقو

 بجاولا ق ةافنإلا وه دارمألا ليقو « ضيعينلل نمو لاملا ةاكز ديري سابع نبا لاق )ا ؟1اننيز رااكك

 هلوق:وهو انندلا ىلإ ةءجرلا لأ يف هتامالعو توملا:لئالد أ ( تبوملا مكدحأ ىنأ ىأي نأ لبقبنه)

 « لاومآلاب اونضيال نأو « ركذلا ةمادإ ىلع مهضح ليقو ( بي رق لجأ كإ ىت أ الوبر )

 وهو يرنيو قدصت, ىت> هلجأ ىف ةدايزلا وهو ٠ ليلن نامز ىلإ ىلجأ ترخأو يتتلرمأ اله يأ



 اا/ ةيآلا.. اوُققنت ال نولوقي نيذلا مه : ىلاعت هلوق
 را ل رعودم يي

 5 تاي ل نيقفانملا نكلو

 . « نودلعيال نيقفانملا نكللو نينمؤدلاو هلوسرلو ةزعلا هللو لذآلا اهنم

 ,لوةرفتي ىأ (لؤضفتيو) اذكو اذكك (نولوقي,ىذذلا ممر لاقف مهنلاقم 3 ىلاعت هللا ريخأ

 هللادرع ريجأ عهرمعر يجأ لتتقا : نورس كاك مثداوزأ تينف اذإ موقلاضفنأ نم (اوضفني) ءىرقو

 هللادبع بضخغف «ةناسل هيلع ددشاو هوركملا نأ نب هتلادبع ربع نبجأ عمسأف تاوزغلا ضع ىف ىأ نبا

 رعآل هين بلذاللا ا اعلا يرحل ذح دكا لربات ل لاقل همر م ا

 ءالؤه نع ةقفنلا مك كسمأ ول لاقف هءرق ىلع لبقأ مث * ل.-و هيلع هللا لص هللا لوسر لذالابو هسفن

 لو>نه اوضفني ىت> مهلع | وفن الد 0 دالب و مدا ؛د نع اولوحتي نأ ١ وكشوأل نيرجاوملا ىندإ

 نوتلاب- ( نجرختل) ةليع.ىأ نباو..نسحلا ارقوو ايلا حتفب ( نجرخيل ) .ىرقو « تازنف دمت

 حيئافم ىعي لتاة٠ لاق (ضراآلاو تاوهسلا نازخ هللو ) ىلاعآ هلرقو :لذالاو زءالا بصنو

 لهألاقو (ضرالاو .امسلا نم مكقزرب نم لق) قاذرلاوه هللا نأ ىتعملاو ؛ تابنااو رطملاو قززرلا

 هللا نئازخ : دينجلا لاقو ؛ هجارخإ ديرب ام ءاشي ام لكامف نال هتارودة ىلاعت هللا ناز ىناعملا

 ىلاعت هلوقو" بولقلا باقدو ٍبويخا' مال وهو بولقلا ضرالا فو بورغلا تاومتسلا ىف ىلاغت

 ( نؤكيف نكهل لوقي نأ ايش دآرأ اذإ ةَرَمأ) نأ نوهةفتال ىأ ( نوزبةقيال نيقفانملانكللو)
 ىلاعت هللا درف ةنيدملا ىلإ قاطصملا ىن ةوزغ ىهو ةوزغلا كلل: نم ىأ ( انعجر نّلل ) نولوةي هلوقو

 هنرصنب مهزعو نينم وأ نمو هلوسرزم هدياو هللا هزعأن و ةوقااو ةبلغلا ىأ(ةزعلا هللو)لاقو هيلع

 هوةلعولو كلذ نودلعيال نيقفانملا نكلو كلذب هلوسر ملعأو نايدآلا رئاس ىلع مهنيد رابظإو مهايإ

 ا”كلذب ءاصخالا مهو (نينمؤءللو هلوسرلو ة 0 فاشكتلا بحاص لاق ؛ هذه مهئلاقم اولاقام

 ةئره ف تناكو تامدلاصلا ضءب نعو ؛ نيةفانا او نيرفاكلا نم هيوذو ناطيشلل ناوهلاو ةلذملا نأ

 لك لب :قيلللا | نداوخهخم وددالا جدلا ةىقلل أوان قلأ اع ىذلا علا وهو مالسإلا لع تسلأ ةثر

 نافةّزع تكتل وهقكرسل لاق أري اكفنا نوايذادانلا اتزان ناو قار" ناد "ناب هنا وأو
 قيقحت ىف نيفراعلا ضب لاق ةيآلا هذه التو  هعم رقف ال ىذلا ىتْملاو هعم لذال ىذلا زءلا اذه

 هسفن ةقيقح ناسذإلا ةفرعم ةزعلاف ٠ هسفن لذي نأ نمؤالل لح الو ريكسلا ريغ ةزعلا : ىنعملا اذه
 قوف القال هسفنب ناسنإلا لهج ةبعتلا نأ 7 ةيويثد ةلج اع ماسفأل امعضا نأ نذل ركعلاو

 ةعضلاب تا ويلا ءانقشاكة فيقال كح قت لفات «:.تاقودصلا تحت لما ليكعلااهرشأل هازل اهكلوتم

 ةمرمذم ريغ تناك املو ؛ ةدو#ت ةزعلاو ؛ مومذم ربكلاو ٠ ةموءذ» ةعضلاو ؛ دو عضاوتلاو

 ةراشإ هفو قولا, ريغب نضرآألا ىف نورتكتست مك ام : ملذ ) ىلاع لاق , ريكدلل ةلك اشماهفو

 6م د رح ل عو



 ةيآلا . اوةفنتال نولوّثي نيذلا مث : ىلاعت هلوق ١

 ل 2 26 |[6 2 22 تالا د ص 222 ىسدمزرور

 هللو اه قى 1 لوسَر 12 8 ىلع اوقفت «َ ا 0 م

 8-27 تت
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 َنينمَوللَو هلوسرلو ةرعلا هللو لذالأ مها ا اعل ا ةنيدملا ىلإ | ىج ر

 لامتشال لوقن ؟ ام عفتنملا ءايشالا نم هريغبال ةدنسملا بشخلاب مهمش / 2« لوآلا ثحبلا ١

 مهدانتسا ىف اوهبش : ف امكلا ىف لاق ( ىلوآلا ) ريغلا ىف دجوت ال ةريثك دئاوف ىلع هيبشتلا اذه

 عقتنا اذإ بشخلا نال . طئاحلا ىلإ ةدنسملا بمشخلاب ؛ ريخلاو ناميإلا نع ةيلاخ مارجأ الإ مهامو

 دنسأ هب عفت ع ًاغراف اكورتم مادا مو 6 عافتنالا ناظم نم امهريغ و ا وأ فقم ىف ناكهن

 ةدنسملا بشلا نم ةتودنملا مانصألا ارب داري نأ زر<و « عافتنالا مدع ىف هبا 5: لإ

 تناك لصالا ىف ةدنسملا 0 ةيناذلا ) ) مثوادج ةلقو ٠ ؛ مثروص نس> ىف ام اوهش طئاخلا ىلإ

 قفانملاو [ةلكماا وزو ةمابان 1 ريص] مث ام عفتنملا ءايشالا نم نوكي 37 حياصي ا طاع
 نم ةرفكلا ( ةثلاثلا ) ةيحالصلا كلت نع جرخ مث ءادكو اذكل ًااص لصألا ىف ناككلدك

 بطح ةدنسللا بشخلاو ( نودراو اهلل متن مج بصح ) ىلاعت لاق اك« بطح سنإلا سنج

 2 تانج لاوخ لا ةييفع لاا ف 0 طئالا ىلإ ةدنلا بشخلا نأ ( ةعبارلا ) ًاضيأ

 رد [ففرطلاو يرفكلا له هيح ىلإ طار ردو ةفرط دخأ | قناملا نال < كلذك نوةفانملاو

 تادامجلا نم نوكي ام ةدنسملا بشخلا هيلع دمتعملا ( ةسماخلا ) مالسإلا لهأ ةبج ىلإ رهاظلا وهو

 نه امنإ « مانصالا وهذإ نيك رشملا نم اوناكاذإو « كلذك نيقفانملل هيلع دمتعملاو « تاتاينلاو

 تاتاينلا وأ تاداملا
 هيبشنأا اذه قام أم دعن نم لاق مث ( ةلنسلا تلا مهبش كلك هنأ يح اللا (قاثااإ

 لوقت ءالصأ نوبسحال ةدنسملا بشخلاو (ودعلا مث مهيلع ةحيص لكن وبس ) ىلاعت هلوق وهو
 ةيداات ةدن_دملا بشكلاك مهف 2 اصواألا مج ق ناكرش هب هيشملاو هيشملا نوكي ن أ مزأبي ال

 عامتسالامدعو عامسالا لإ ةفدلاب هدفت لا(« اكتبو عافت ةالا مددعو عافتنالا لإ

  اهريغو ةحيصال

 نيقفانملا وأ نيرفاكلا موقلا لقي ملو ( نيقسافلا 0 ىدمم ال هللا نإ ) ىلاعت لاق ( ثلاثلا ل

 مارقاألا كلت نم دحأ لكل ون ؟ هركذ قس ام ةلمج نم مهنم دحاو لكنأ مم نربكتسملا وأ
 .( نييك مهلئاو نوةفانملاو نوفاك || مثو مركذ ق.م نيذلا أ ) ل هلوق تح لكل

 نئازخ هللو اوضفني ىت> هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنت ال نولوةي نذلا مم ) ىلاعت لاق مث

 رعاللا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نثل نولوقي ٠ نو,ةفيال نيقفانملا نك-او ضراللاو تاووسلا



 ١م 3 رفغتسإ اولاعت مه ليق اذإو : ىلاعن هلوق

 ةدتسملا ا و تشل ةلزنع راصمم لا مهفتلا كرت ىف ممن اك قافنلا لهأ كلذكف مهفت الو

 : .ةيلاحلل ديادعتلا وإ .. ديس وهف هلامأ ىأ ىدلا كل] ديما رمل] لام ىأ يتلا هلا نم لع

 ىلإ مهبسن مث ء ام هجوب رمثتو ومنت ىنلا ةمئاقلا راثأألا هبشت اهنال ءاهب بشالا فصو ام 5 9

 3 دام ىذان اذإ : لئاقم لاقو ( ودعلا 3 مولع ةديص لك نوبسحب ( لاقذ ؛ هب مهاعو نجلا

 5 ةعرلا نه ممولف ْق 1 كلذ نودارب مهنأ اوزظ لدم ةلاض تدشل وأ 1 ةباد تتافناو 4 كيما

 ةعاس ممم عاقيإلا نودءقوت 2 0 تك ممراتسأ هللأ كتب نأ نم لجو لع منال كاذو

 تقتلك و 24 مهنمأت نأ 3 (ممرذحاف ودعلا مث ٍح لا 2 مهتوأدعإ هلوسر 1 هلل ] ملعأ مش 3 ةعاسف

 ) نوكفرتلا ن أ هلا مهلتاق ) ىلا_ن هل قولو مثريغ ىلإ ةيسنلاب ةوادعلا ىف نولماكلاا مهنإف مثرهاظ كل

 فاو 0 كلذب اوعدب نأ نيه هؤملل مياعتو ميزو مم مدل لآ هاذ نم باطو مهيلع ءاعد رهو سسفه

 مهظو مماالضو مهلهج نم اي قملا نع نولدعي ىأ (َنوكفؤي
 قملا ىلع مهنأ دسافلا

 ىلع نآرقلا لزن امل ىاكلا لاق ( هللا لوسر مكلا رفغتسي اولاعت مهل لق اذإو ) ىلاعت هلوقو

 قافنلاب مضتفا كس ١ 1و مه اولاقو نينه ؤاأ نم ممرئاشع هءأ] ىثم نيقفأنملا ةفصب 2 لوذماولا

 كاذ اوبأف 3 م رهغتسا نأ هولاس او قافنلا نه هملإ أآوبوتو هللا ُلَوْدَر اونأف كف ل

 لئانلا لقرشكم نك م هللأ ديت حف ا ١ لاقو « تل زنةرافذتسالا قاودهزو

 ىَ ملسو هيلع هللا ىلص ةوسارسامأ اقدلبأ وذب هل لاَقف هور ل هرم سو 5 ةفنعاوا لو لسملا فقم

 هطأأز ىولي لعجو٠ ل رفعت سأل نأ 5 الو 2 هنلإ 0 5 لاعف 0 كتع ىكربو كإ رقع تسال

 لاقو ) لذاألا أمم زعالا نجرخيل ( لاق هنآل رافغتنالا كل ىعد اع 6 نرثك لا اننغ ول. كلون

 كلذف تاق اذام : لاقف هللا لوسر كل رفغتسي لاعت : هل ليقف ( هللا لوسر دنع نم ىلع اوقفنتال )

 ا 6 ا ةرتكلل ديدشتلاو فيفختلاب ( اوول ) ءىرقو ( مهسوءر اوول ) ىلاعت هلوق

 ةلرج لاق برعلا راعشأ)ف ريثك رهو داو ث كفل

 اناك ام ناكىتح دهعلا ىلعالإ كبسحي ناكنميف هللا كراب ال

 رافغتسا نع ىأ ( نوريكتسم مو نودصي مهتيأ روت) ىلاعت .ةلوقؤ ةأرفا,اذب.:ةطاخلاانعإو

 ترفغتسأ مهيلع ءاوس ) لاقف مهءفنيال هرافغتسا نأ ىلاعت ركذ « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اك ايفل للذات مل رفختست ال وأ مهل رفغتسا ) هلوق دعب ةيآلا هذه تلزن ةداتق لق ( مهل

 ىلاعت هللا لزنأف « نيعبسلا ىلع 7 زألف ىفر ىتريخ » مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تازن

 نايب 4 موق لاقو 2 نيقفانملا س ايع نب الل ( نيقسافلا موقلا ىدمال هللأ نإ مهل هللا رقع ل (

 ليقو ٠ كلذ هنم ملع نميف ءادتهالا لعف قلخ ىهو :نايبلا ةيادهءأرو ةياده 5 ىلاعت هللا نأ

 ': ثحامم ةيآلا قو اولضو اوقسف اذإ نا ةجبلل] مس الل ةلزتعملا تلاقو مهقسفأ 6 الل ا



 ةيآلا 2 مهماسجأ كيجعت مهيأر اذإو : ىلاعت هلوق 1 ١

 هرتسهوءم م مم 727 .ة22ه26 هامو سس ب

 بشد مناك م " وقل عمست ا 1 2 1 و امال كبجمت م ١ را اذإاو

 واود هز م21 دمع ظل ع هاقإ ةالص وده م رادو دعو عم ا 2 6006 ترا سل راس ه2 0-2

 118 اوكف نأ هللا مهئاَف هرذحأَف ودعلا مث مويل 23 لك ن ويس ةدنسم

 2ييم ت هرتس هنت لا 0 ه هت ارم رث

 212110000111100 وابا 18 كنت ًاراع ىلا ممل لق اذإو

 مججتادقن هم اه ع ةرثشو هم هد ةدوّو هةر شام  ةدوسو و نه هد مثلا ع م 6ه 27 202-

 هللا رفخي ن . مملومفيسل ملأ م ملت رفغتسا مييلع ءااوشافؤما نود 0 مثو

 ل ةردقس 6 ضاضأ فها هنأ 6

 652 نيقسافل || مولا عدم ل هلنأ نإ م

 هه #آ

 اونمآ ) ىلاعت هلوق ىنعمامث مئادلا تبراثثا 6 ىلع الإ أون وكي مل نوقفانملا 4 فاعلا 0

 « ةداهشاا ةملكب اوقطن ( اونمآ ) ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث فاشكلا ىف لاق لوقن ؟ ( اورفك مث
 (لأنونمأ اهمناثو ( كزذ دعل مهر فك روظ ّح 1 !رعك م ) مالسإلا ْق لخدي نم لعفيي ”اواعفو

 / 5 مالسإلاب ءازهتسا مهنيطايش دنع رفكلاب اوقطن (اورفك مث ) نينمؤملا دنع ناءإلاب اوةطن

 . مهنم ةمذلا لهأ داري نأ ( !هثلاثو ) ( انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو ) ىلاعآ
 مهنكمي ال ممولق ىلع هللا عبظ املو « ىلاعت هللا نم الإ نركسكل برادا ىلع عبطلا ( ثلاثلا ١

 داي قة كاقت نشا ىلع م 1 ل ناك كلك ناكر لو ءب نإ: الانلا: !ول دعي قرا و ريدتا 3ك

 هل ١ نم عبطلا اذه لوقف 9 بع أنب واق ىلع ع كاك هنأ بادسإ | :لفغو 4 6 لمحل قملا نع ع ضارعإ

 ةلهاجلا مهسفنأ ىف ميهحرز كاش 4 كن 2 قلل نع لضارعإلا مثدصقو ٠ « مطاحفأ 1[ ىلاعت

 . ةلطابلا مهئا وهأو

 ةدنسم بشخ مهم اكمطوقل عمست اولوقي نإو مهماسجأ كبجعت مهتيأر اذإو ل ىلاعت لاق مث

 رفغتسي اولاعت مف لافي ذا را عن 4 ىأ هللا ميلتاق ُم رذ>اذ ودعلا ُم مهيلع ةحيص لكن ويسحع

 مل مأ مل ترفختسأ مهيلع ءاوس « نوربكتسم مو نودصي مهتيأرو مهسوءر اوول هللالوسر مكس

 . « نيةسافلا موقلا ىدهال هللا : مل هللا رفغي نل ,ط رفغتست

 تناك سيق ل ا دجو. 2 سا نب ثدعمو ؛ ىنأ نب هللا د.ع ىو (مهتيأر اذإ و)يلاعت هلوق ْن ألعا

 2 2 صف 85 اص امسج نأ ند هّللأ دم ءعناكو 2 اهلاجوا 2 باك مهمأ ا كب جعل ٠ ؛ رظن مو ماسجأ م مل

 ىأ( م موه 0 2 نإو) لاَعَك هلو فق وهو « هلوق ملسو هيلع هللأ ىل_ص ىنلا عمس لاق اذإو

 ا مهوبش ث مث «لوعفالل ءانبلا ىلع عمسي ءىرقو ٠ مهو قل عمسأ هللأ 101 كنإ اولوقبو

 ةيشخو « رعو ةرمُث تك كلك لي هثتلاَو ؛ د قع ندبو 0 رفختلا بشخلا ىفو . ةدنسملا



 5 ةيآلا . ةنج مهناميأ اوذختا : ىلاعت هلوق 7-0

 تي ديس 6 هور مرلل ل652  رثامو دم

 و نا 2117 هن م هللأ ليس ع 0 ةنج مهناما اوذخا

 2اس - عدلا ةسوصواص نع

 6ع » نوهتك ال مهن 0 ىلع 0 را | وما 3 كلذ

 دافأ « هللا لوسرل كنإ ملعذ اولاق ولذ ؛ هللا لوسرل كلان اولاق مهنأ ( لوآلا تحبلا )

 ةداهمشلا ىف حيرص « هللا لوسرل كنإ دبشت : مطرق نآل « دافأ ام لوقن ؟ال مأ . اذه دافأ ام لث

 . مهريغدنع بيغلا ىف مهدلع نأ امل « للعلا تايئإ ىف حيرصب سيل ملعن : مطوقو « ةلاسرلا تابثإ ىلع

 كلذ نولمعي اوناكام ءاس مهنإ هللا لبس نع اودصف ةنج مهناعأ اوذختا ١ ىلاعت لاق مث

 . ( نوبةفي ال مهذ ممواق ىلع عبطف اورفك مث اونمآ مهنأب

 ىف لاق . لدتقلا نم مهسفنأ ىلع اوفاخ امع هب اورتتسيل ًارتس ىأ ( ةنج مهناميأ اوذختا ) هلوق
 مهناعأ نم نيمي ( هللا لوسرل كنأ دبشن ) موق نأ داري نأ زو ( ةنج مهناعأ اوذختا ) فاشكلا

 مزعأو « هللاب دهشأو دهشأ : 0 الزمام ةككأملا ىف تفل ع ش ئاز# قايل نول ةدرؤلكلا

 ا زوو « نيم دشن نأ ىلع ةفينح وبا دوشتسا ةلو': ىلَو 6-0 هللأب مزعأو

 متلق مكهقلاب دمشن اولوقي ملو « دمشن اولاق ل لبق نإف ٠ نامإلاب , مهفافختسا ىف نيقفانال انو

 0 ؛ هللاب نوكي اف] فراعتملا ىف وهو نما نم فلحلا ىنعم ىف هنأب اذه نع مبضعب باجأ
 . هللا, هلوق نع دبش هلوقب ربخأ

 ةعاطو « ىلاعت هللا ةعاط نع مهسفنأب اوضرعأ ىأ ( هللا ليبس نع اودصف ) ىلاعت هلوقو

 (ءاس) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عابتا نع ةفعضلا اوعنمو اوفرص ىأ ءاودص ليقو ؛ هلوسر

 ةلكاشم اورضأ ام فال اوررظأو نامإلا 1ع: رضكتلا وزنا هللحا( ناؤلالعي ١اوناكافأ) | للك
 ؟؟نيالشتلا

 ( نولمعي اوناكام ءاس ) هلوق ىلإ ةراشإ كلذ ( اورفك مث اونمآ مهنأب كلذ ) ىلاعت هلوقو

 هللاو ) هلوقل ديك أت هيفو ءرسلا ىف اورفك مث ٠ رهاظاا ىف اونمآ مهنأب بذكلا كلذ : لئاقم لاق
 نولدتسي الو ؛ نوردتي ال ( نورقفي ال مهن مولت ىلع عبطف ) هلوقو ( نويذاكل مهن دهشي

 مهف رفكسااب ممولق ىلع عبط : لتاقم لاقو ؛ ممولف ىلع مخ : سابع نبا لاق . ةرهاظلا لئالدلاب

 ربخأف ؛ قحلا ىلع مهنأ نونظي اوناكمهنإ ليقو ؛ - و هيلع هللا لص دمحم قدصو ؛ نآرقلانوهةفيال

 : ثدحايم ةيالا ْق مث ) ممولت ىلع عبط هنأ نورةفي ال مهعأ ىلاعت

 « نولمعي اوناكام ءاس مهنإ لقي مو « لبقزم ةرفكلا لا لاممأ رك ذ ىلاعت هنأ ( لوالاثحبلا ا
 مهئامدو م لاو مال ةرتس ىأ , ةنج اهولعج ىلا ةبذاكلا نامألاب ةنورقم ملاعف أ نإ لوقن ؟ انهلاق ملف

 دازم كروب ثلا انجتتس قأانغ
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 ( ةيندم ةيآ ةرمثع ىدحإ)

 م مق 5

 ني ا
 ا 75 هللأو هللا لوس ركن دبش | ولاَ َنوُقفاَن 2 اذِإ

 1١ َنوبذاكَل َنيقفانمل نإ دي هللاو

 رب لع

5 
 هر

 6« مب>رلا نمحرلا هللأ 6

 نإ كهشال هللاو هلوسرل كنإ معي هللأو هللأ هلا كنإ كاما اولاق نوةفاملا كراع اذإ 0

 4 نوذاكل نيقفانملا

 لك لورا ةئمي رك ذ لع ةلمجشم ةروسلا كلت نأ اوه ايلف انع ةزوتتلا هاذه قلعت هلك

 1 رونا| ناك ولا لكما ر علاق 7 لتلا كرمي ناقل ورأ لق ةيذكت ناك ند رك ذو ملسو هيلع هلل
 لاوآلا اماورلا بلقلا نودااناسل' ةفدصيو ناسللا نود آلق' هيذكت :ناك نم رك 3: لع .ةروسلا ةذهو

 4 ءلع هللا ىلص لوسرلا مي مظعت ىلع نامإلا 2 هال ا لك ةاراوسلا كلل 0 نأ كلذف رخآلاب

 ميظعتلا كل شالا هريغ 7 ءاداآلا ىف هتعباتم مدقتو ةعمجا ةال_صل ءادناا دعب هقح ةياعرو ملسو

 كرا اذإ ) ةروسلا هذ- مع ل وأ فالاو 7 نويذاك- | مث نوقفانملاو « نيقفانملا مش نم ةعباتملاو

 أدتبا مث مهنع ريالا متو ( هللا لوسرل كنإ دشن اولاق ) هباحأو ىنأ نب هللا دبع' ىنعي ( نوقفاذلا

 ريغ اورضأ (مبنأ دهشي هللاو) هلوسرل كنأ ملي وهف كلسرأ هنأ ىأ ( هلوسراكنإ ملعي هللاو ) لاقف

 0 نم نإف ) كلنا مالك لك ةقيقحو 0 باقلاب ناذوإلا ةقيقح نأ ىلع لدي هنإو ) اضيع م

 دوجولاو ىلفللا دوجولا نس ةفاالا رايتعاب بذكلاا نأ لكلا 3 بذاكومف هفااخ دهتعاو ءىش نع

 مهنأ ىرت الأ « ىجرالا دوجولاو . ىنهذلا دوجولا نيب ةفلاخلا رايتعاب ل-مجلا نأ اك « ىنهذلا
 , ممداقتعا فلاخ : محلوق نأ امل نيبذاك هللا مهامسو « هللا لوسرل كنإ دوشن مهتسلأب نولوّي اوناك

 نم اذه ريغب مهيذك ام] ( هللا لوسرل كنإ دمشن ) : مهل وق ىف ىلاعت هللا مهذكي مل موق : لاقو

 ( مكن مهن] هللاب نوفلحي ) و . ةيآلا ( اولاقام هللاب نوفلحي ) ىلاعت هلق ىف مهنع ةرداصلا بيذاكآلا

 « ةداهثلا كلت ىف نويذاك مهف « ةلاسرلاب كل اودهش كوتأ اذإ مهنأ ىأ ( دون اولاق ) اذإ باوجو

 : ثحابم ةيآلا ىفو « مهداقتعا فلاخ مهطوق نأ م امل



 ١١ ةيذلا اماإ اوضفن 1 انااا ء انزل ]نىك ىلاعت كل وق

 لاقف ءاهلإ ارجرخو اهب ارعمسف ةعملا موي بطخي ملسو هيلع هللا لص ىنلاو ريع تمدقف رعس
 اولعف ةداتق لاق « أران مهيلع ىداولا بهتلال مهلوأ مهرخآ عبتا ول » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نوبرضي ىراوجلا او-كنأ اذإ اوناكو ؛ لبظأ“وهو ( اول اوأ ) ىلاعت هلوةو ؛ تارمن ثالث كلذ

 اوةرفت ىأ ( اهيلإ ارضفنا ) هلوقو ؛ ملسو هيلع.هللا ىلسص ىنلا اوك رتف «نوبرضي اور « ريمازملا

 هيأإ اوضقنأ : جاجزلا لاقو ٠ ؛ ةراجتلل اهم -!] ىف ريمضااو )غ اهو اولد كعوأر| مأ] اولام : دربال لاقو

 ةراجتلا ىلإ عوجرلا انهربتعاو ( ةالص' ولا :ىاو) ىلاعت هلوةك دحاو امهانعمو ءاملإو

 ةعمجال ةبطلا ىف ناك مايقلا اذه نأ ىلع اوةفنا ( أمتاق كوكرتو ) ىلاغت هلوقو « مهيلإ مأ امنأ اا

 ناكأ هللا دبع لئسو « مئاق وهو الإ ةبطخلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرار امكان لاق

 ناوي ىأ ( ريخ هللا دنع ام لق ) ىلاعت هلوقو ( امئاق كوك رتو) أرقف ًادعاق وأ أمئاق بطخم ىنلا

 نم ىذلآ 2 نه ( ةراجتلا نمو وهللا نم ريخ ) لس ع هللا لص ىنناا مم تابثلاو ةالصاا

 نيك املا كحأ ليبق نم وه (نيقزارلا ريخ هللاَو) ىلاعت هلوقو « ةيحدابت ءاج ىلا ةزاجتلاوةّركذ

 قزارلا ظل ليقو ء نيقزارلا ريثح وق ترف زارا هرج نكمأ نإ! ىندملا و, نقلاخأ ند

 قزارلا نم ريخ ةقيقحلا قيرطب قزارلا نأ ىف بائري الو « زاجلا قيرطب الإ هريغ ىلع قلطي ال
 : ثجايم ةيآلا فو « زا#لا قيرطب

 فيك كلذك ناكولو ؛ الصأ ىري ال ام لبق رده وهللاو ةراجتلا نأ ( لوآلا ثحبلا ال

 ىت> هلثمو ؛ ةراجتلاو ووللا هنم بري اهالإ دارما سيل لوقن ؟ ( أول وأ ةراجت اوأر اذإو ) حصي

 . هيلع لدإ توص عومسملا لب ؛ عومس» ريغ مالكلا ذإ « هللا مالك عم سإ

 بحاص لاقو . هيف مالكسلا م دقو نيئيش رك ذ دقو ( اما اوضفنا ) لاق فيك 4« ىناثلا ١)

 ةلالدل اههدحأ فذ . هيلإ اوضفنا او وأ ءابلإ اوضفنا ةراحت اوأر اذإ هريدقت فاشكلا
 . هيلع ودك دلل

 ؛وهلل ال اهرك ذ م ىنلا ةراجتلل بسانم ( نيقذارلا ريخ هللاو ) ىلاعت هلوق نأ.( ثلاثلا ال
 كلذ اورهظأ مهنأ امل  ةراجتلل عبتااكهرك ذرم ىذلا وهللا 3 1 عومجملل بسانم وه لب لوقت

 ىلع همالس و هتالصو ؛ نيملاعلا بر هلل داو « باوصلاب لعأ هللاو ؛ اك ةراجتلا رك دا

 . نعم[ ةخحو دل د



 ةيالا نيل اوضنلا أوكي رأ ؟ةراجت لووأ نراذإ و ةللخت هلززق 5

 ارضااس ع ٠ ذم " هر لآ ا سا رت ساسي سور هر هدفا <هرعر هه تان ع | ىو حالا ع 12

 هلا دنع [م لق امنا كوك رتو لإ اوضقتأ اوك وأ اجت ار ادِإَ
 ده رثو م رثادعم مثلو ع

 ١١(« يقرا رلا ريوح ا 1 ريوخ

 ىراصاللو تثيسأأ م دووللف 0 مظعم امنهموي ةفوردملا للملا نم هله لهأل كلو 3 ل مىفاة>تسا لق

 ةعمجا موي » لاق هنأ سو هيلع هللأ لص هللأ لودر نع ىور 03 ةعمجا موي نيءلسملاو ؛ دحالاهوب

 ةعمجا مرب لعج اكلو) دع ن2 ىراشنللو نء دوويللف هل هللا انادهف هيف اوفلتخا ىذلا مريأا اذه

 تاعاجلا 2 هلت روم 2 هب ىذلا عامجالا ىلإ 4م 0 جيتحا ةمعل ميظعتو رورس ر ابظإو 0 و

 دوعل ف 4 انا رموش | ىلع م ةمعنلاب 00 ةيطخلا لإ 4 فج ء.د>أو 0 دام رعالا ّق هلك هل

 طظدو مو ل اا ةالضأا ت 2 0 ةال_صلا لعو وه اك 0 ميظعت أ 3 ناككاملو 0 كلا جا "1

 ٠ مع ءأهللاو عامتجالا ىلإ 2 نوكيل دحاو لد هم ف الإ ةالصلا هذه ٍ و هدول متل راهنلا

 رك ذ نم دارا لون ؟ هللا ريغو هللا رك ذ اهبفو « ةبطخلاب هللا ركذ صخ فيك « ىاالا ١

 ةيلظأا 000 كاذ ادعام عع )2 هّللأ 0 ىلع مم 66 ةد>او لكذأل ةالصااو ةيطخلا هلئأ

 . ناطيشلا رك ذ كلذذ مه ءاعدلاو مهيلع ءانثلاو

 مأ ند هنالل لو 9 نلاتكلا 22 نمد عيبلا صخ م ( عيبأا اورذو ( هلوق « ثلاثلا ١

 ءارذلاو عيبأا قالؤأ .ةراجعلا كرمتلإ ةرااق] هتفو © ”نئاخللا+ةباتتسأا قم ذاملا ق!ءرملاةر :لدطشتال

 عبيبلاف ؛ نيلذاعلل هيبلت ( عيبلا اورذو ) هلوقف ٠ ِكلغأ قوسشلا لهأ لع ةلفغلاو»٠ ًالاغ قارتمالا قف

 ىف ةالتصلاك وهف بجاولا نع لوفذلا نه هيف انا نكلو « هننيعل مرح مو رك ذلاب كوأ

 عمتجي الام ةلمج نم وسال رق اك 1 هّلبأ زكي كولا هةلارا 010 قرفلا ام عبارلا )

 ىلاعت هلوق ف 6م عوج 2 ام ةامج نمد ىائلاو | م”ةالصلاو ةيطخلا 4م دارا ذإ الصا ةراجت || عم

 . ( هللا سكفونع عيب الو ةراجبن مهيهأت ال لاجر )

 نم ريخ هللا دنع ام لق ًامناَف كركرتو اهيلإ اوضفنأ ًارهل وأ ةراجت اوأر اذإو ]9 ىلاعت لاق مث
 « نيتزارلا ريح هللأو ةراجتلا نهو ووللا

 عاونأ نود هعم ناكو ملي نأ لبق ما.شلا نم ةراجتب لبقأ ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد َك لتاقم لاق

 هيلع هّللأ ىل_ص ىنلاو ةعجا موا 0 كلذ ناكو : : قفصلاو لس طاا ةنيدملا لهأ هاهي ناكو.« ةراجتلا

 رشعانثا الإ قي لو ملسو هيلع هللا ىلص ىنا | وك رثو سانلا هياإ جرفت بطخي رباملا ىلع مئاق ملسو

 4 ةيلاجبلا ٍِط ا ءالٌؤه الول 0 || هيلع لاَقذ ) 0 ءأةنانك نأ 1



 1 ةيآلا . ةالصلل ىدون اذإ اونمآ نيذلا اه-أ اي : ىلاعت هلو

 , تانسحلا ةفاك هل كردنلو عامتجالا ناك ةالصال ىدون اذإ ءارشلاو عيبلا مرح امن ءارفلا لاقو

 هلوقو ؛حلصأو 7 | ريخ وهام (نو ولعت من 57 نإ ةرخالا ىق"ىأ 0 الح كلذ ) ) ىلاعت هلوقو

 ةغيص اذه ( 7 اورشتناف) 7 موبي », ةضيرفا متيلص اذإ ى أ ( ةالصلا تيضق اذإف ) ىلاعت

 ةحابإلا تداع كلذ لاذ اذإف « ةالصلا ءادأ ةيضرفب ةلئاز راشتنالا ةحابإ نأ امل ةحابإلا ىنعمب رمآلا

 حانج مكيلع سيل ) هريظنو « قزرلا وهو « هللا لضف نم اوغتبيو ضرآلا ىف اوقرفتي نأ محل حابيف

 فنإو « جرخاف تش نإف ةالصلا نم تغرف اذإ : سابع نبا لاقو ؛ ( مكبر نم الضف اوغتبت نأ

 ىنعمب رمأ ةغيص هنإف (هللا لضف نم اوَتباو) هلوق كلذك ء دعقاف ترش نإو « رصعلا ىلإ لصف تدش

 مهل لحأ : لتاقم نعو ( عببلا اودذو ) ىلاعت هلوقب : عنملا دعب ةراجتلاب قزرلا باجل ًاضيأ ةحابإلا
 ءاش نإ و « لعءف ءاش نإ : دهام لاقو ؛ ج جرخب مل ا جرخ ءاش ث نف ,ةالصلا دعي قزرلا ءاغتبا

 لففالاو ءدعقءاش نإ و: ءجرخ ٠ ءاش نإ؟ 'غرف اذإ ىلاعت هللا نم نذإ وه . كا>حضلا لاقو « لعفي '

 رومأألا نم كلذ ريغو عفانلا ملعلا و أ ملاصلا دلولا"وأ ., "ىززلا كلظن نإ تلا لاكطف وم ءاعتب دام

 باب ىلع فةوف فرصنا ةء+لا ىلص اذإ ناكهنأ كلام نب كارع نعو ؛ لولا وهرهاظلاو « ةنسلا

 نم ىققزراف ٠ ىترهأ 6ترشتناو « كتضي رف تيلصو ؛ كتوعد تبجأ ميللا : لاق [ ] دجسملا

 ديعس لاقو « ناسللاب لئاقم لاق ( ًاريثك هللا اوركذاو ) ىلاعت هلوقو « نيقزارلا ريخ تنأو كلضف

 , ًاعجطضم و ًادعاةوأمتاق هرك ذب ىخ ًاريثكن رك اذلا نفان وكمال ::دها علقو! ةعاظلا نيج نا

 ىلاعتلا# .ااريمك هنلا ارك ان ىرحا رع مازدا عيبااىلإ متةرصناو ةراجتلاىلإ متءجر اذإىندملاو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر رمع نعو . (هللا ركذ نع عيب الو ةراجن مههلتال لاجر)

 ىلع وهو تيميو ىحي د#لا هلو كللللا هل هل كيريثال هدحو هللا الإ هلإ ال اولوقق قوسلا متت اذإ د

 فلأ هل عفرو هئيطخ فلأ فاأهنع طحو ةنح فلأ ف لأ هل هللا بتتك اهلا نم نإف . ريدق ءىث لك

 : ثحابم ةيآلا ىفو « ًارارم ىم دق ام ةلمج نم ( نودلف: ك-اعل ) ىلاعت هلوقو « ةجرد فلأ

 : لوقنف ؟ فيلكا اذه ةمجلا موي ىف ىلاعت هللا عرش نأ ىف ةمكحلا ام ( لوألا ثحبلا ل

 ًايمانو أدامج مهنم لعجو دوجولا ىلإ مدعلا نم مهجرخأف قالا قلخ لجوزع هللا نأ ىه لافقلا لاق
 نك اسملا ةفانذغ ىه مث سنإو نجو ةكئالهو مئاهب اهنم , ًاانصأ داجلا ىوس ام ناكف « اناويحو

 نم هب ىلاعت هللا مهءرك املو ٠ مهبيكرت بيجعل سانلا مم ىلفسلا ملاعلا فرشأ ناكف لفسلاو ولعلا نم

 مظع عضوم فخم ملو « عئارشلاب دبعتلا ةياغ اهب ىتلا عابطلاو لوقعلا نم مهيف بكرو « قطنلا

 اهيف ىتلا ةعبسلا مايالا ند موي ىف ةماركلا هذه ىلع ركسشلاب اورمأف مل ةبهوملا ردق ةلالجو ةنملا

 0 هللا معنأ ام مظع ىلع هيبفت مويلا كلذ ىف مبعامتجا ىف نوكسيل ؛ اهدوج 1 و قئالخلا تدشنأ

 مييلع 4 1 هللأ ة 91 م نإو ؛ مهالختت 4 ةمعذ نم اوئدتبا نيح نم ل م معأش ناكاذإو « ؛ مهيلع هب

 لش ب
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 اوداه نيذلا نأ وه ابلبق امب قاعتلا هجو 6 نودلفت مكاعل اريك هللا اوركذاو هللا لضف

ييطو ايندلا عاتل كورشلو كوءيبد اوزما نذلاو امتايرطو اندلا عاتل توملا نمدورفيب
 0 كك امتا

 2 ةمرلا روط>حوهو ٠ ةرخآلا 4 عفت 5 ل كك ) هللأ 0 نك أوعساف ( هلوشب لاك هللأ مهونف

 رخأ هوو ) قاأو ريح ةرخالاو ( ىلاعت لاق 4 ةيقاب أمف امو ةرخالاو ةناف اهعاتمو ايندلا نال

 «هؤابحاو هللا ءايلوأ مهنأب اوزختنا ٠ ثالث ىف دوهلا لوق هللا لطبأ دق مهضعب لاق ٠ قلعتلا ىف

 تاعك ل برعلاو 2 باتكلا لهأ ممم ا 9 ) نيرقداص منك نإ تووملا آر 0 هلع مهذكف

 هلوقو؛ ةمجا مهل ىلاعت هّللأ عرش هلم قسلعتلا نسيلو تيسلابو 6 ارفع لمح را#ءاب مميش 2 مل

 لاق اك هبأو : لتاقم لوق وهو ةعمجلا موي ربذملا ىلع مامإلا سلج اذإ ءادنلا ىنعي (قدون اذإ) ىلاعت
 مالسلاو ةالصلا هيلع ساج اذإ ناك ءآوس ا مسو هيلع هلبأ ىلص هللأ كروسز دهع ُْق نك م هنا

 تقولىأ (ةالصأل) ىلاعت هلوةو ءرمعو ركب ىنأ لهع ىلع |[ةكو )2 ند بملأ بأب ىلع لالي نإ ريكا ىلع

 2 مويأأنم امتقو نورك اعإو 1 مويلا نم ةالصلا نالكت الو ( ةحجا موا نم)هلوق هيلع لدي ةدلاقلا

 تالك نق « عمجاو تاعمج ا ىلع حجو 0 مويلا كلذف سانا عامجالهب صخ عود ةعجأ : ثميللالاق

 «هقاخ اهيف عمج مدآ نآل ةعمج ةممجا تيم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 ثالث ايفو ءارفلا لاق . تاقواخلا اهيذ تعمتجاف ءءايشالا قلخ نم اهيف غرف ىلاعت هنأ ان ليقو
 ىلاعت هلوقو « ليقع ىنيل ةغلو « ةماعلا ةءارق ىهو « ل.قثتلاو شالا ةءارق ىهو . فيفختلا تاغل

 لاقو 0 ودعلا ال اىقلل : ىغسلا 4 ىدعم اذه لبعو اوشمافليقو 2 اوضماف ىأ ) هللأ كن كك اوعساف)

 نم لاق (اوءساف ( ارق الجر عش ةنأ رع نعو: دحاو ىعم َّق باهذلاو ىعسلاو ىذملا 5 رفلا

 ليقو « فادر طقسي ىتح ثيعسل اوعساف تناكول « خوسنملاب أر قيلازيال لاق « ىنأ لاق ؛ اذهكأرقأ
 هعم غلب بلو ( كلاعت هلوق هنمؤ ؛ لمع لك ىف فرصتلا ىعسلاو 08 ودعلا كود د_صقاا ىعسلاب دارملا

 ىحسو ) ةسينلاب ,ىعسو ؛ بولاقلاب ىعس هئكاو مادقالا ىلع ىعس وه م هللأو 5: نحل لاق ( ىعسلا

 َْق ىعسلا ذإ 03 ىعفاشلاو كلام بهذم رهو؛ موق دنع لمعلا وه انره ىعسلاو اذه روق ) ةيغرلاب

 المعلا ىءأ (ىبقل مكيعس نإو ) ( ضرألا ىف ىعس ىلوت اذإو ) ىلاعت لاق ؛ لمعلا هللا باك

 اهوتئا نكبلو 3 ثوعست متأو ار هلو ةالصلا منيت اذإ 2 ملسو هيلع هلأ ىلص كنع ىورو

 هلوقو « ةنيه ىلع ىنأ ةعمجا ىتأ ىت» [ ناك] هلي ىنلا نأ » ىلع ءاهقفلا قفتاو « ةنيكسلا مكيلعو

 ماكحاألا امأو «ةالصاا وه ليقو « ريسفتلالهأ نم رثك لا دنع ةبطخلا وه رك ذلا (هللا رك ذ ىلإ)

 اذإ : نسحلا لاق (عيبلا اورذو) ىلاعت هلوقو « ةيبقفلا بتكلا نم فرعت اهنإف ةيآلا هذهب ةقلعتملا
 ؛ءارشااو عيبلا مرح سمنشلا تلاذ اذإ :ءاطع لاقو « عببلاو ءارششلا لحي مل ةعمجا موي نذؤملا نذأ



 / ةيآلا ٠ هنم نورفت دكا . دفعا

 هسة دق 2 ١" تا هم هر هم تى نهض 72 يب ملش مسا 0 ل عددم يي

 ةلسكلا لا | نودرت مث * مك ق الم هناف هنم ن ورق 7 ىذلا ت وملا نإ لق
2 

 2 لاع ها ةدق رهام ف تاوقو انس دو ياست اء

 د نولمعت مك امب : مكلف ةداوشلا و

 هامودعقب م رترتوده مهر قدم ع2

 3! م 2 ةواصلل ىد ون اذ اوما نذل 5
 ري 1 1 - 0 هل .٠ - ها 6 دق

 ةولصلا تيضق 5 ذَ «و» نوملعت م كك مكلذ عيل اردو 71

 ها رشا يا ل م 6 دق م

 مكلعل ارينا ١ هل لضفق نم 5 ضزألا ف او رشا

 ىأ ( نيسااظلاب مهيلع هلاو ًادبأ ) هلوقو ( 57 الد دكنلا ظن تودي ةرعو ( اذن هر
 . اهايإ مهترباكمو ءاهل مهدانعو تايآلا في رحت نم مهملظب

 ةدابقلا و انمقلا ماع ىلإ نودرت مث مكيقالم هنإف هنم نورف# ىذلا توملا نإ لفل ىلاعت اقم“
 تايالا فن رح نم مكيديأ تمدق ا هنم نورفت ىذلا توما نأ ىنع «نولمعت مت 1 مكئبايف

 متدهش ةأءامت ىف اةدارعلاو«لدعلا ماع كإ نودرت مث *رارفلا مكعفتي لعل كلا 56 هريغو

 7 امو ملسو هيلع هللا ىلص دم تعذ نم قاخلا نع متبيغ امب ملاعو ليّبنإلاو ار قلخلا

 مكئاقلب :ورقم أن 1 اع ام] ( نول.عت مت : مب مكن دنقل لاعت' هلو واو ءةتلاثكر مكي 52 مكسفنأ َّق

 (هنم نورغتىذلا توملا نإ) 0 رشف 0 ناكنإو . ريخن ًاريخ ناكنإ ءازجلاب وأ , ةمارقلاءوي

 غيلبلا ديعولا وه ( نولمعت منك امب مكئبنيف ) هلرقو ةرخآلا ىف مهعفني اذ ىعسلا ىلع ةيبذتلا وه

 ثحايم ةيآلا َْق مث ' ذيد.شلا ديدهتلاو

 (مكيقالم) دوعسم نبا ةءارق ىفو ؛ ءازجلاو طرشلا ىنعم ىف هنأ هل ءافلا لخدأ(لوالا ثحبلا)

 . ( هنإف ) ريغ نم
 ؟ ءازجلاو طرشاا ىنعم اف ءاورفي موأ اورف ؛ لاح لك ىلع مهةالم توملا لاقي نأ (ىاثلاإ)

 هنع حصفأو : ىنعملا اذ-م حرص دقو ؛ مهيجني رارفلا نأ اونظ ذإ مهلع درلا ةبج ىلع اذه نإ ليق

 هلق ىف قبقحلا طرشلاب
 مس ءامسلا باب دينا لاثد زور 007ه ا[ كانا نافل

 اورذو هللا رك ذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم ةالصلل ىدون اذإ اونهآ نيذلا امأ اي )ب ىلاعت هلوق

 نم اواو ضرألا ىف اورشتناف ةالصصلا تيضق اذإف « نودلعت مت 1 ل ريخ مكلذ عيبا

 , هنلثي اياثالا تابسأ باه نمو : ةظوفحلا ةيورلا 01(



 ةيآلا . اوداه نيذلا اممأ اب لق : ىلاعت هلو د

 ري آ ذآ ذآ يدع 2 ١ 2 هو 65 2 22 هر2توضم هم - يدم ا

 اونمتف سانلا نود نم هلل ةاملو م ذأ مْعْر نإ اوداق َنيذلآ | ابيل ١ لق

 رادع ه ه2 86ه ءاهم ه6 8و دم دسم هم 202000007 0 اس هر ودم

 هّللاو مهيدي تمدق مب ادا هنونم الو د نيقداص مك ل

 «17/» نيملاظلا ع
 هر - 2_2

 لق لاك لاشتلاد 4 كلل نورك الو 1: ناوك لاجمل قو..اةيلغا ىلا لمحو ”كوكدولالإ
 ليخلا ىلإ ةبسنااب بلغأو رهظأ لها ىنعم ىف راها نوكحي نأ مزاي ذئنيحو , ةثالثلا ىناعملا ىف
 راخلاىف كلذو ؛ ةداليلاو لهجلا راهظإل لئلا اذه نأ (اهنمو) ؛ تاناورحلا نم امهريغو «لاغبلاو

 ماقملا اذهىف مالكلانم ضرغلاو « ريغلا ف نوكي الام ةراقحلاو لذلا نم راخلا ىفنأ (اهنمو) « رهظأ

 راها ىلع رافسألا لمح نأ اهنمو ؛ ىلوأو قيلأ راها نييعت نوكيف ؛ 0 كلذب موقلا رييعت

 ريغ نمىخلا ىصلاهيف فرصتي ؛ « دايقنالا نيل  دايقلا ساس « الولذ هنوكل , ملسأو لهسأو معأو متأ

 اكو هلل تا(! هوا هةيخا ىلإ ةيسللاب اك اذلاب نلت ءبحكوود امها نه. ادضاو ري ةققمؤو كاك
 ىف دجوت ال ةيظفل ةبسانم راخلاو رافسالا ىظفل نيبو « مالكلا ىف مزاوللا نم اهنيب ةبساسنملاو

 .. للاوأ موك «ذ نووكيفال تان وللا نم :ريغلا

 فا.ثكلا ىف لاق كفصولا ىلعرجلا وأ ؛ لاحلا ىلع بصناا لوقن ؟ هل ام (لمح) «فاثااإ)
 : هلوق ىف ميئالاك راما ذإ

 [ىينعيال تاق ع تررف | طل ميذللا ىلع م ردم

 فصولا : لوقت ؟ فصولا اذمب للا فصو فيك ( م را 0 ه سب ) ىلاعت لاق 4 ثلاثا ١)

 . اذكه مبلثم ًاموق موقلا سب لاق هناكف ؛ موقلا ىلإ عجار وف لثملا رهاظاا ىف ناكنإو

 : وهو مل باطخلا ا ىنأا مأ ىلاعت هنإ مث

 توملا اونمتف « سانلا نود نم هلل ءايلوأ مكنأ متتعز نإ اوداه نيذلا اميأ اي لق )) ىلاعت هلوق
 ةلمج نم ةيآلا هذه ( نيالظلاب ميلع هللاو د تمدق امب ًادبأ هنو ؛كيهالو (نيقداض م هك نإ

 ءاو 1 نول ةلئا ناكر ا ااؤ دهر قأ (ايداهز و زوالا بكي (كيزمل ا! ونمتن) 3 قارقوبا 0 ل
 راد ىلإ ًاعيرس كلمني و مكتيمي نأ هللا ىلع اونمتف ةقثث ىلع متأو ًاقح مكلوق ناكولف : هؤابحأو هللا

 رعاشلا لاق ؛ هثال وآل اهدعأ ىلا هتمارك
 ءايحالا تيم تيملا امتإ تيمي حارتساف تام نم سيل

 تدق امب ًادبأ هنونمتي الو ) ىلاعت لوقو « هذه ةلاهلا تناكاذإ ةلا ال توملا نوبلطي مف
 نلو ) ديك أتلا ظفاب ةرم ركذو ٠ تايآلا فيرحتو رفكلا نم اومدق ام ببسب ىأ ( مهيديأ



 - ني مهر نر عدم هال اس رثخا بقل

 مد. ناملاظلا مولا ئانبب ال ةللأو

 .( نيملاظلا موقلا ىدومال هللاو هللا تايآب اوبذك

 نييمأللا ىلإ ثءب مالسلا هيلع ةثأ ةوبنلا ىف نيبو « ةوبنلاو ديحوتلا تيثأ امل ىلاعت هنأ معا

 مهيلإ ثعبد مو ' ة. كرازع برعلا كل ثعل مالسأا هيلع هنأ ىهو 2 ةي.شلا كلت اونو 1 دوملاو

 هيلع ىلا ناميالاو 2 ةاروتلاب لمعلا نع ارم رعأ نيذلل لثملا ب رضإ ىلاعآ هّللأ 5 ةيآلا موهف<

 اهاضتقم اولمع ول مآل ءرا#لاب اوهمش ةاروتلا ىفامم اولمعي م ا مهنأ ء:١ دوضقملاو؛ مالسلا

 ةراشبلاو ٠ مالسلا هيلع لوسرلا تعن اميف نآل كلذو « ةهبشلا كلن اودروي ملو ءامم اوعفنتال

 2 ام مايقلا اذوفلكو 1 أمف مي لدعلا أولح ىأ ( ةأروتلا اولح ( هلوقو ةسد َّق لوخدلاو 2 همدقع

 وهاعإو 1 ررظلا ىلع لخلا نموه نحل مظنلاب>حاصلاقو ١ املا فيفختلاب (ءىرقو) اولمحو

 مث ةاروتلا ماكحأ اونمض : ىنعملاو ؛ ليما ليفكسلل ليق هنمو ؛ نامضلاو ةلافكسلا ىنعمب ةلا+ا نم

 . ةلاح هل تلمح : ىتاسكلا لاقو « ليفكسلا « ليما : ىمدحألا لاق . اهيفاامب اولهعي ملو اهونمضي مل
 : عرقا اذإ 1 بانا قعر حازب ليزر يبكي يكلاقكلا) لزجة فال ة حارا تااللززل/ نان فاير زالت

 1 ناميإلا ىلع ةلاد ىهو ٠ ةاروتلا ىفامب اوعفتني مل ذإ دوويلا هبسش ؛ ااشأاو ل بكل ة:رئظنإل

 قاعملا لهأ لاقو . اهيف ام ىرديالو ةيبلعلا بتكسلا لمحب ىذلا راهاب سو هيلع هللا ىلص

 0 ضارعإ] ةزع نضلعأاو )2 56 و 11 رقلا قاسم مهفي نمل ٠ للملا

 03 ةيآلا هذه الث مث )00( مكعبتي ن 1 أل 0 نآرقلا أود 5| نآرقلا الفعل نأ رهم 9 ثوم . لاق اذهو

 ةأروتلاو رع ام ىلع ارامح ق> اهولمح موا مدح اودؤب مىأ( اهولهح مل) ىلاعت هلوقو

 عافتت ١: ريدغ نم لما لقث الإ كلذ نفل عشنا هل ام و رامح ام نولمعي ال مثو مهديأ ىف

 دارا ورع لكلا مذ مث 2 لع ةجحلا لابو الإ مما“ 21 مه سيل دوولا كلذك ٠ ؛ هلم اع

 7 0 :ذلا الث موقلا لمي ئأ ) هلأ ىت 0 0 مولا لثم سب ( لاهو مهمذ 4م

 وهو اذ ممذك غلبا 1 هلا 1 رجذو نأ ك0 عفر نيذلاعذوهو (موقلا المد ءاس) لاق

 دارااو ( موقلا لثه سب ا ة اذباف ء داسفلاو رشا ةياغ ىف ناك ىلاعت هللا ىلع اوبذك مم 1

 تايآلا ليقو٠ لا هو سابع ع نبأ لوق وهو « ْهْنِلَي دم ةوب ةص ىلع ةلادلا تاب .91 نبه تانآلاب

 هتلازو )! انف ةبشيأ, !ةقطنوتو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ناعإلا او 5 .اوبذك مال ةاروتلا

 : ثحابم انههو ءايننآلا بيذكست مهسفنأ اولظ نيذلا دنرب ءاطع لاق ( نيملاظلا مولا ىدمال

 (اهنم) هوجول لوقت ؟ تان اويملا كابن نيب نم راما نييعل 4 كارم « لوآلا ثحبلا )

 ةبسنلاب ؛ روظأو رثك أ ليلا ىف ةنيزلاو ( ةنيزو اهويكرألا ريمخاو لاخبإاو ليخلا ) قاخ ىلاعت هنأ

 زاجم نآرقلاىلإ عابتالا دانساو هرماوأب لاثنمالا مدعو هماكحأ عيضت ىلع هللا مهبفاع هب لمعلا اولمهأ اذإ محل نآرقلا عابتا ىتعم )١(



 ةرالا . مهب اوقحأي امل مبنم نيرخآو : ىلاعت هلوق 1

 ١ نع رثااوربع مسمدق ريث دع مرت _ اس هو سها يد هع

 0 لضف كلذ 22 مكحلا زيزعلا وهو روق عكا 1 مينا نيرخا“و

 ها نيرثام اسوي 200 هر

 12 ةيروتلا | واح د 03 2« 2 لضقلا 0 ءاشيب نم 0

 2 ل
- 

 ادع ءاّه #7 م مل ويدعم

 هلأ ا اويذك,نيذل أ موقلأ 0 سن ارا 17 لمحت _ لل 5 وح

 - نت

 ( ًاريذنو ًاريشب سانلل ةفاك) ىلاعت هلوق ناك ة.صاخ برعلا ىلإ الوسر ناكول هنالو « هلامشب هطخم

 هلوق نوكسيف ء ةصوصخلا ةلاسرلا قدص وهو ؛ كلذىلء اوةفتا امل اذهل لاجم الو ء؛ كلذ بسانيال
 . لكلا ىلإ الوسر ناكمالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع الياد ( سانلل ةفاك) ىلاعت

 نم هينؤي هللا لضفق كلذ. ميكسحلا زيزعلا وهو مهم اوقحاي امل مهنم نيرخأو ١ ىلاعت لاق مث

 . 4 مبظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي

 مجاعألا مه : نورسفملا لاق « مهنه نيرخآ ىف ثعب ىنعي . نييمآلا ىلع فطع ( نيرخآو )

 1 نم نيعءباتلا ىنعي لئاقم لاقو « ةعامجو سا.ع نأ هلاق تناك ةفئاط 5 76 ريغ م6 نوذعل

 دعب مالسإلا ىف لخد نم لكهيف لاوقأألا عيمج ىنعم ةلمجا ىفو ٠ مهلئاوأب اوقحاي مل نيذلا ةمآلا

 ظ مهلا نم ماوس نيرخالابو . برعلا ني.هآللاب دارملاف ةمايقلا موب ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ٌّط ًانطع تقني نأ لوجو نييمالا ىدر رو رج لع تطع هنال زور (نرخأو) ةلوقتو

 اودلسأ اذإممال مم مرلعجو نييمألا نمىأ ؛ مهنهنيرخآ ملعيو مهماعيو ىأ (م,اعيو) قبوصنملا

 تانهؤملاو نونءؤملاو ) ىلاعت لاق « مهسءانجأ فلتخإ 0 ةدحاو ةمأ مهلكنوءلسملاف « مهنهاوراص

 دآرملا نع لردع اوناك مإف هنبد ىف لخدي مو تاكو ىنلاب نمي مل نم امأو ( ضب ءايلوأ مهضعب

 مم لا ةيآلا ىف لاق ىلاعت هنإو ةوعدلاب مهل 1 221 نك نإ با هلودب

 (زيزعلاوهو) ك2 كافكا نا ل 5 ع (ةيكحلاو 2 .كلامبملعي و

 قولذم لك ىف لعج ثيح ميكسحلاو « هيلإ رقفلاو هل لذلا رث *أ رثبلازم دحاو لك ىف لثج ث يح نم
 لاق ( مظعلا لضفلا وذ هللاو ءامشي نم هنود هللا لضف كلذ ) ىلاعت هلرق « هتينادحوب دهشي ام

 ن؟ لضفلا ةجرد ىف اوقحلا اونهآ اذإ ىنمي « شيرقب مهءانباو مجعلا قلأ ثيح ديري : سابع نبا
 مالا ىنعي ( هللا لضف كلذ ) لتاقم لاقو « كلذ ىف مثوكراشو ؛ مالسلا هيلع لوشرلا دهاش

 رع ام صتخاف « ءاششي نم هيت وي هللا لضف ةورنلا ىنعي : نأيح نب لتاقم لاقو (ءاششي نع هيتؤي)

 « ىم اي ةمكحلاو باتتكسلا ميلعتب ايندلا ىف هقلخ عيمج ىلع ميظعلا نملا وذ هللاو : ملسو هيلع هللا لص
 . لامعأللا ىلع ءارجلا ميخفتإ ةرخأآلا ىفو

 : لاقفالثم قلي ىنلاب ناعإلاو «ةاروتلاب لمعلا نع اوض رعأ نيذلا دوملل برض ىلاعت هنإ مث
 نيذلا موقلا لثم سْنب ًارافسأ لمح راخلا لثك اهولمحب مل مث ةاروتاا اولمح نزذلا لثم ١)



 6 ةيآلا : ال وسر نييمآلا ىف ثعب ىذلا وه : ىلاعت هلوق

 2 2 0 يندم مو

 ميك د هناي طي اولد م كك نييمالا ف اخي  ىذلا وه

 ©5دهةرث راسن رار ل

 22 نمد 0 و و نم اوناكنإو 1 أَو باَتكلا مهبلعيو

 ميكحلا لوقت ٠ ميكح هنإ : ناقل ىف ليق ٠ أضيأ ريغلا ىلع قلطي ( ميكحلا ) ظفل ( ثااثلا ١)

 ىندملا اذهم ريكح ىلاعت هللاو ؛ امعضاوم [ ىف ] ءايشألا عضي ىذلا وه قيقحتلا لهأ دنع
 : لاقف ةوبنلا ىف عرش هيزئتلاو دي>وتلا نم غرف ام دعب ىلاعت هنإ مث

 ةيكمجلاو بادكلامههلعي و مهيك زيو هل ايآ مهيلع ولت مهنمالو مرزييمآلا ىف ثعب ىذلا وه )ل

 « نيبه لالض ىنا لبق نم اوناكذإو
 الو ًاباتك نوأرقي الو « محل باتك ال نويمأ ةمأ مهنأ امل ؛ برعلا ةمأ ىلإ بوسذم ىلا

 نو.هآلا ليقو « مهف ثعب ىن الو باك مهل سيل نيذلا ديري : سابع نبا لاقو . نوبتكي
 الوسر ) ىلاعت لاق 5« بسنلا ءاي فذح نيمآلا “ىرقو « هنايب سم دقو هيلع اوةاخام ىلع مث نيذلا

 1 اج ذل ) ىلاعت لاق ا« مهسنج نم وهو « مهمسن نم هبسن ملسو هي هيلع هللا ىلص ادم ىندي ( مهنم

 ثمب ىتا| ةمآلا لثم ًايمأ ًاضيأ ملسو هيلع هللا ىلص وه ناكو : فاعملا 7“ لاق ( مكسفنأ نم لوسر

 لقشرف دعبأ ةفصلا همم 0 ) ع ا :|| 5 تمدقت دق بت كلا ىقهب ةراشيلا تناكو ؛ مهف

 ثعب نيذلا ةدلا لاك ةككالعم دلاح 4 )2 ةباتكسااب كي 1لا نم هب ىفأ 8 ىلع ةناعتسالا موت

 . ةقدص ىلإ برقأ كلذو « مهف
 نوكت نأ دعبيالو  هتوبن رهظتو هتلاسر نيبت ىباا هتانيب ىأ ( 0 اواي ) ىلاعت هلوقو

 0 ؟ رو ) لطابلا نم قحلا اهم زيمتي ىتلاو ؛ةيعرشلا ماكحالا اهنم روظت ىتلا تايآلا ىه تايآلا

 ( مهيكزي ) ضعبلا دنعو « لاعفآلاو لا وقبالا نم هادعام ٌثبخنو كرش كيخوم مثرهطي ىأ

 ( ةمكحلاو باتكلا مهملعيو ) ءايقتأ ءايكزأ هب نوريصيام عابتا ىلإ مثوعدب ىنعي « مرحاصي ىأ
 ناك هنآل « ةنسلا ( ةمكهلا ) ليقو ؛ ضئارفلا ىه : ةمكحلاو : تايآلا نم ىلتيام : باتكلاو

 نم اهف عدوأ ام ةمكملاو ءاصن تايآلا ( باتنكسلا ) ليقو « هنئس مهلعيو هتايآ مهلع ولتي

 نإو ) ىلاعت هلوقو . اهب كسلا هجو ةمكدحلاو نآرقلا تايأ باتركلا لاقي نأ دعبي الو.: ىناعملا

  كرشلا وهو نيبم لالض ىف وناكو مانصألا ةدبع اوناك منال رهاظ ( نيبم لالضؤأ لبق نم اوناك

 : ثحايم ةيالا هذه ىفو  هيفاوناكامع ضارعإلاو ديحوتلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مماعدف

 ىلع لدي ( مهنم الوسر نييمآلا ىف ثعب ) هلوق اولاق اهب باتيكسلا لهأ جاجتحا 4« اهدحأ

 ره مزلي ال هنإف فيعض هنأ ريغ ؛ ةصاخ برعلا مثو نييمآلا ىلإ الوسر ناك مالسلا هيلع هنأ

 هنأ هنم مهفي ال هنأ ( كنيميب هطخت الو ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ « هادعام ىن زكذلاب ءىثلا ضيصخت



 « ةعمجا ةروس )

 6 ةيندم ةيآ ةرشع ىدحإ ىهو إل
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 تلات تاهيل:

 0 مك ريما سودُلاك 1 ضرالا ف امو تاومسلا ىفام هلل حبس 3

 ١) مجحرلا نم>رلا هللا مس «

 حيبستلا ىلع لدي ليقتسملا ظفلب ةروسلا هذه لو أ ىف لاَقذ ليقتسملا ف حيبستلا ىلع لد.ال كلذو

 0 كال 5 5 ىلاعآ هنا 0 رح الاب حطاب قاع اهأ ماو ؛ « ل. 2 ةسللاو رضاملا ىف دار َْق

 ةجاحال ال ةمكحلا قفو ىلع كلذو « رافكملا ىلع نيلاع اوراص ىتح ناإلا لهأ ديوي ناك هنأ
 ةروسلا هذه لوأ ىفو « قافآلا ىف ةلهجلا لاب رطخم امع هزنمو ؛ قالطإلا ىلع ىنغ وه ذإ هيلإ

 تاوهساا قاخ ناكاذإ مث , قافتالاب ة.لاعلا هترضحي قيليال امع ًاهزنهو ًاسدقم هنوك ىلع لديام
 تاومسلا ىفام هلل حبسي ) ىلاعت لاق اي ٠ كلما هلف ىلاعت هللا ةرض>- ميبست ىف مبعمجأب ضرألاو

 هتردق ةضبق ىف مبلكو مبكلامو مهةلاخ هنأ وهو ؛ اذه نم مظعأ كلل الو (كلل لا هل ضرألا ىفامو

 كلت لوأ ىف رم 7 نافراللا 5 اس ىف لب راهنلا فا رطاو ليللا - انآ هل نرحب 5 هفرصت تو

 كلاملو ) كالا أ ور هقاخ لكلا ناكاأمللو )ع قالطإلا ىلع كللملا وهف هل هاك كالملا ناكاو 08 ةروسلا

 تافصلانمهيفاني| 1لاىالف فرشأا اهنم لصح تافصب ع نوكمف 2 كاولقملا ند ا كفشا كلملاو

 ( سودقلا ) ظفاو « ةيلاعلا تافصلا نم نوكي ام تا.ث] ىلإ ةراشإ (كللملا) ظفاف ٠ اود نر

 دقو « هئايلوأ لاب رطخ امع هزنالا ( سودقلا ) ىلازلا نعو « اهنم نوكي الام ىنن ىلإ ةراشإ وه

 كلما ره ىأ )2 حدملا ىلع عفررلاب ترق ةررانلا تافصا مث ) ميكحلا زيزعلا ١ كلذنكو هريس” رم

 َّق هر ذ ذك دحلا لهأ هلل دا : برعلا لوك ابجو ناكل بصنلاب تنثر ولو 0 سودقلا

 5 ثحايم ةيآلا ف مش 5 فاشقكلا

 ةلاما نه اذه لوقن ؟ ةريافلا اف : هللا مبسم : لقي مو ( هلل حيمسإ ( ىلاعت لاق « لوآلا ر

 : 1 هل حصنو ه>صئو 8 هل او ةركشكا ناظفالا هيف ىر#بي 1

 ١ كرابملا هانعم ليقو ةيبلسلا تافصلا نم ( سودقلا )( فاثلا .
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 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو عساتلا ءزجلا تسرهف

 ( ةنحتمملا ةروس ريسفت )

 ةيآلا اودختال اونمآ نذلاامأاي ىلاعل هلوق 1
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 د ءادعأ كل ا ؟وفمث نإ

 ٠ مدالوأ الو؟كماحرا كءفات نا

 و كل مك 0

 : معاربإ
 » ]ورفكا نيذلا نك انا ال اير
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 نيب و كساب لع نأ هللا ىسع

 . ةدوم مم متي داع نيذلا

 » مولتاقي !نيذلانعهللا؟ اهنيال
 : مولتاق نيذلا نعهللا ك اهتيراعأ]

 مءاج اذإ اونمآن يذلا اهيأ اي
 1 تأ رجاهم تانمؤمألا

 0 كج اندلاع : كتاف نإو

 تانمؤأا كءاج اذ 7 امأاي
 ةيالا كنعيابب

 ةحفص |

 ) فصلا ةروس ريسفت 7

١ 

 انه
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 ةيآلا 1

 ٠ نولو#تام اونمأ نيذلا ع ا

 ال ضال ولوقت 5 هللا دنع مم 50

 نيذلا [بع" هللا هر نواعفبت

 ةيآلا م

 0 هم وقل ىسوم لاق ذإو

 0 0 نب |ىسع لاق ذإو

 « ةنلا"لخ' ئارنا' مراعاة

 . هتلاراون اوتفطتل ناواليرأ

 » ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلاوه

 ميكلدأ له اونمآ نذلا اأ اي

 ملأ تاذع نم 2 ةرا# لع

 ةنآلا/7“ "هوسات هللا نوف و

 ركاخديو ود مل 0

 2 رامنألا اجد نم ل

 » ةللآ نم رضن امتومحت يطا

 راصنأ اونوك اوئمآ نيذلا (مأ ان

 ةروسلا رخآ ىلإ هللا

 يب نيملاعلا بر هلل دمحاو , نورشعلاو عساتلا ءزجلا مث هماتب و سرهفلا مت 0



 ةحفص

 6 ىزارلا رخفلا نم نورشعلاو عساتلا ءزجلا تسروهف

 ةيالا هلوسروهتلان ود احنيذلانإ ىلاعتهلوق 5-7
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 ًاعيمج هللا مهثعبي موي

 »ه ١ ةثالث ىوجن نم نوكي ام
 , ىوجنلانعارمن نيذلا ىلإ رمل

 0 كويح كوءاج اذإو

 2 امنولصي مابج م

 » منيجانت اذإ او'مآ نيذلا امأاي
 2 ناطينقلا نم ىوجنلا اعإ

- 

 5 رش ممراضب جرسل و

 داو رديلق اذإ ناو نيكل املك
 0 |وحسفت ل

 5 اوزشنا ليقءاذإو

 ٠ .متيجان اذإ اونمآ نيذلا امأ اي
 . اومدقت نأ متقفشأأ
 : مكيلع هللا باتو اولعفت مل ذإف

 , ًاموق اولوت نيذلا ىلإ دن ملأ
 : اياذع م هللا دعأ

 « ةنج مناع اوذذتا

 : مهلاومأ مهن :ع,خل نإ

 » نوفلحيفًاهيمج هللا مهثدبب مو
 : ناطيشلا مهملع ذو>تسأ

 » هلوسرو هللا نوداحب نيذلا نإ

 » لسرو انأ ناغآل هللا بتك

 5 نوئمؤ» امر د

 عطا نس
 ةيالا تاومسلا ىفام هلل حبس ىلاعتهلوق م

 » اورفك نيذلاجرخأ ىذلاوه د

 3 أوجرخ نأ متلنظ ام ١ بق

 3 بعرلا مهمولق قافذقو ١6

 , ءالجلامهاعهلابتكنأالولو ٠١ ؟عم+

 2 هلوسرو للا اوقاش مهنأب كلذ 2

 ةحفص

 ةيآلا اهومتكرتوأةنيل نو متعطفام ىلاعت هلوق الل

 اكل

 اركان

 اكد
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 » مهنم هلوسر ىلع هللا ءانأ اني

 ىلع هل سر طاسي هللا نكلو

 » لهأ نم هلوسر ىلع هللا .افأ ام
 كتم ءاينغالا نيب هلودن وكي الىك

 امو هرذفن لوسرلا كانآ امو

 , اوهتناف هنع مك اهن

 |وجرخأ نذل نب رجابملاءارقفلل
 2 مهرايد نم

 ناعإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو

0 5 
 ناكولو مهسفنأ لع نرانلؤإو

 5 ةصاصخ مج

 نولوب مهدعب نم اوءاج نذلاو

 , انلرفغا انبر

 » اونمآنيذللالغانب وقىفلعجتالو
 1: اوقفان نيذلا ىلإ زن ملأ

 » مرعم نوجرخمال اوجرخأ نْنا
 1 هللأ نم مهردصىفةيهرد# أ متنا

 ًاعيمج نوما 0

 د ديدش مهني مهسأب

 7 ابيرق مهلبق نم نيذلا لثك

 » ناسنإلل لاقذإ ناطيشلا لثك
 ٠ نانلا امن اميتيقاع ناكف

 » هللا اوقتا اونمآ نيذلا امأ اي

 » هللا اوسن نذلاكاونوكت الو
 + يناحا و رالان اا ىوتسال

 ١ نآرقلا اذه انلزنأ ول

 » بيغااملاءوهالإهلإالىذل|هللاره

 ١» كلااوه الإ هلإ ال ىذلا هتلاوه

 , روصملا ء-يرالانااخلا ه]رف



 ىزارلا رخفلا نم ن

 ةحفؤفص

 ةءالا نوثوعممل انث ل هلوق ا|ا/و

 , ؛نيرخالاو نيلوآلا نإ! لقا“ ٠.١ ل»
 08 نوبذكملانولاضلا مأكل مش 5 م

 ا ندلا موب مط زن ادهن داك اك

 ١ توملا م اردن ن2 ل ا

 . رنا ءأحلإ متيلع دقلو 02 1//

 0 نو رحتام متيأرف ذيل نون

 , ملظف ًاماطح هانلعجل ءاشن ول 0 م١
 0 ”نويرش ىذلا ءاملا ميأرف ذأ 2 ١ را

 2 نوروت ىلل رانلا ةيارفأ 2 185

 2 موجنلا عقاوع مقا الف 2 5

 0 ميرك نآر قل ةنإط هدرا

 و نوئهدم متن ثيدحلا اذهفأ ١ ١ ةا/

 »  موقلحلا تغلب اذإ الولف 2 4 ١
 »  نيئيدم ديغ متنك نإ الولف 50

 , نيبرقملا نم ناكنإ اماف »> ٠.١
 » .نيعلا باحصأ نء ناكنإ امأو .د م.

 ني ذكيا ف ناكنإ افلا" و

 3 نيلاضلا

 (ديدحلا ةروس ريسفت ) --

 ةيالا تاومسلا ىف ام هلل حبس ىلاعتهلوق ل.

 ضرالاو تاومسلا كلم هلا 25 +6

 رب دق ئش لك ىلع وهو تيم و ىحي هاا

 2 الب رع الار رح ل لد الر » و

 ” 2لتر للا

 .١» ضرالاو كاىهدملل كالبلانل,] , اكل: + اك

 5 هللاب نوئمؤت ال يل امو تاسست

 . :تاراهدبع لع لزتشاعنلا ره د 1
 ى هلأ ليبس ىف اوةفنتالأ كلامو م

 1 ىنسحلا هللا دعو الكو »> 89

 ًادمصاص زوتلا ضرع ائذلا اذ ىمأ| ليال

 ميركر جأ هلو هل هفعاضيفا ه١ ١

 ةحفص

 تانمؤأاو نينمو] ىرت موي ىلاعت هلوق 0م
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 ا ثا

01 

 ,5ظ5ظآ1

1 2 

 مهناعأبو ممدبأ نيب مثدرن 0 ىجدسإ

 ةيآلا ىرحجت تائجن موبلا:؟ارشب

 د تاقفاثملاو نوةفانلا لوقي موي

 باب هل روسب منيب برضف

 . كعم نك ىلأ مهنوداني

 ١ رورغلا هللاب كرغو

 ١ مشخت نأ | ونمآ نيذلل نأي ملأ

 , دعب ضرالاى< هللانأ اولعإ

 5 لكسب هّللاب ارونمآ نذلاو

 » بعل ايندلا ةايحلا امأ اودعإ

 0 مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس

 » 'هلهرو هللاباونمآا نءانللا تادعأ

 » 'ءاقشي نم هنتؤر ؛هللإا لضغا كلذ
 ه  مكافام ىلع اوسأت اليكل
 د كلانا لزم رضوا ةكييلا
 »+: * تانيئليب“ اماقتؤنافلحزا "بقل
 » هلمرو هرصني ند هللا غعيلو

 » مههاربإو احون انلسرأ دقلو
 » انلسرب مهراثآ ىلع انيفق مث

 , ١ ءاغتبا الإ مييلغب منان ام
 هللا اوقتا اونمآ نيذلا امأ اد

 5 هلوسرب اشو

 » نوردقي الأ باةكلا لمأ !ءيالثل
 ( ةلداجلا ةروس ريسفت ) هج

 ةيالا كلداجت ىتلا لوق هللا عمس دق ىلاعت هلوق ني
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 اا

 انوذت
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 » مهئاسن نمىي:منورهاظي نيذلا

 ه مهدلو ىثاللا الإ ممتابمأ نإ
 « مهتاسن نم نوزهاظي نذلاو

 ١ هب نوظعوت كلذ

 » ١ نيرهش مايصف دحب مل نف
 »  هلوسرو هللا, اونمؤَدل كلذ
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 ربغاو تانج ننناللا نإ

 ردتقم كرلم دنع قدص دعقم ىف

 ا نمحرلا ةروس ريسعت ( و

 ةنالا نارقلا 1ع قدرا ىلاعت هلق /مىو؟

 عب, نانوص كال شنا

 نازيا ا عضوو ابعفر ءامسلاو

 » :اوميفأو نازملا ىف اوفطت الأ
 مانالا امعضو لااا و

 ماي آلا تاذ لخيااو ةبك اذ اهنف
 ناحرلاو فصعلا وذ بحلاو

 نايذكت اكيفيعباللا ىأيف

 راخفااك لاصاصنم ناسنالا قاخ

 ران نم جرام نم ناجلا قلخو

 ةيألا|نيب رغملا برو نيقرمشملا بد

 نايقتلي نير>بلا جرم
 ةيآلا نايغبي ال خزرب انهتيب

 » . ناجرااو ؤاؤللا امبنم جرخي

 , رحبلا فحاشنملا داوجلا هلو
 ناف اهيلع نم لك
 » لالجلا وذ كبر هجو قسو

 » ضراآلاو.تاومسلاق نمهلأسي
 ». كرس نالعئلاراعأ كلا غرفتس

 2 سنالاو نجلا رشعم 0

 ه ران نم ظاوش اكيلع لسرب

 , . تناكف ءامشلا تعشنا اذاف

 ةجال هبتت نعال أفلير اللف تورب
 ١ ماوس نوهرجنأ فرعي

 ٠ نومرجناءبذكي ىتلا مّْججهذه
 ناتنج هير ماقم ةفاضؤلف

 نايرجت نائيع امهف نانفأ اتاوذ

 ناجوز ةبك اذ لك نم امهف
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 ةيآلا . ٠ اهتئاطب شرف ىلع نيبكتمىلاعتهلوق
 1 فرطلا تارصاق نم د

 ناجرملاو توقايلا مك 0
 ناسحإلا الإ ناسحإلا ءازج له ٠
 تاتفاهدمو نات وذ قفا 5

 ناتخاذ) نائدع امهم 3

 نامرو لخنو ةك اف امهف د

 ناسح تاريخ نهمف: د

 مايخلا ىف تاروصقم روح وه

 ناج الو مهلبق سن نهئوطي 2 ١

 ة.الاا بصح فز لاك لع نكت ايف
 2 لالجلاىذ كبر مسأ كرات 2

 ( ةعقاولا ةرو م ريسفت ) سس

 ةيآلا ةعقاولا تعقو |ذإىلاعتهلوق

 .٠ اعف ضرالا تجراذإ 0

  5دعالع لجل| لرزأ متكو ١

 نوةباسلا نوقباسلاو د ,
 ميعنلا تانج. د

 نيرخالانمليلقونيلوآلانمةلث د
 ةنوضوم ررس ىلع د : 2

 د . نغاكزاؤي دابا هناك لاميزا ,
 نوفزم الو ابدع ناوعاذصيلل# هذ

 نوريختي ام ةبكافو» د «

 .+ نوئكتملاوا وللا لاثمأكنيعروخلو
 نولمعي اوناك اع ءازج- و

 ةياللا لابن تال اوقل اهلقؤ طش الاد لا

 كيلا نابع اهم فإ# راكي تي نم .
 دودمب لظو د :

 دعا را ةرذ ,

 نيرخالا نم ةلئونيلوآلانمةلث د 2

  5.ناهثلا ت اح أ امهانكلا باح وخر »

2, 5 



 معلا نم ميغلبم كاإذ ىلاعل هلوق ١
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 يااا رخفلا نم نورشعلاو عساتلا ءزججلا تسربف

 ةحفص

 دل

 2 ضرآلاق اموتاومسلاىامدهتلو

 » مثالا رئاك نوبنتحي نيذلا
 : ةرفغملاعساو كبر نإ

 1 ىلوت ىذلا تيارفأ

 » ىسوم فص ىف اه أبني ل مأ

 « ةرزاو رزب الا

 : ئرب قوس هيدح نأو
 ىهمملا كبر لإ نأو
 1 امحأو كارما وه هناا

 3 ردا ةأشنلا هيلع ناار

 5 نا ىنغأ وه ا

 5 لولا ًاداع كإهأ ها

 0 ىوهأ ةكفتؤملاو

 د١ 9 ىرإتت كير ءالآ ىأبف

 1 ةفرالا تفزأ
 نوبجعل ثيدحلا اذه نفأ

 ( رمقلا ةروس ريسفت ) كح

 رثقلا ىفلاو ةعاسلا تيرتقإ لاغت هلوق
2 

2 

 ةيآلا اولوقب و اوضرعي ةياورننإو

 ١ رذالا نغت اف ةغلاب ةمكح
 2 مراصبأ 2

 0 عادلا ىلإ نيعطبم

 2 بواغم ىأ هير أعدف

 2 ًانويع ضرالا ان لو

 5 حاولأ تاذ ىلع هانامحو

 ركدم نه لهف ةنآ اهانكرت دقاو

 رذنو ىلاذع ناك فيكف

 ركدمنملبفرك ذل نآ رقلا اذ رس دلو

 رذنوىد |اذعزاك فيكف داع تبذك
 ا

 ةنآلا ًارصر صير مهيلعانلسرأ انإ ىلاعت هلوق ؛ ؛

7 

540 

5.1 

3 

 ه١

 نإ

6 

 كاع

 هك

 ه4

5 
3 

8 

 دقن

1 

1/1 

514 

0/7 

7/5 

// 

 5 ل زاعأ مهن أكس انلا عزت 2

 5 رذنو ىباذع ناك فيكف

 ةعملت اد و رع اولاقف

 » قلأأ رعسو لالض ينل ًاذإ انإ

 رتل تدك م ادغ نوللعس

 ةيالا محل ةنتف ةقانلا اولسرم نإ

 » مهب ةمسق ءاملا 0 مهبنو

 رعد ىطاعتف مهحاص )ودانف

 رذنو ىناذع ناك فيكف

 2 ةدحاو بص يلع اناس ان

 2 كلل ناكل ان دعاو

 رذنل ِ طول موق تيذك

 ه 2 ًابصاح مهلع اتلسرأ انإ
 5 0ر1 كإذك ان ديع نم ةمعل

 ردا اوراق انتنظ ممرذنأدقل 7

 ةنآلا هيفيض نع هودوار دقاو

 انك دعلر رذنو ىناذع اوقوذف

 دقلو رم لهف ركذلل نآرقلا

 ريدك كدعلا كرعرت ل] اذ

 ةيالا  مانذخأف ابلك اننايآب
 ه 1.مئلوأ نمبنيخ كرافكأ

 ريكس عينت نحن نولوقي مأ

 ربدلا نولويو عمجا مزمس

 2 مثدعوم ةماسلا لب

 رعسو لالض ىف نيمرجلا نإ

 7 راغلا ىف نوبيحسي موب

 ردعب ةاتقلخ هى لكانإ

 رصرل اب حيلك ةدحاو الإ قود و

 ةبالا لبف مكءايشأ انكلهأ دقلو
 الا فهرس ل



 ي هن ةم يت 8 م

 و

 ل7 يك ل رعب

 نول إو كوالا
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 نإ ةياآلا . لمئارسإ] ىنب نم ةفئاط تنمأف : ىلاعت هلوق

 لع اوما نيددلاا ندياق ةقئاط اترعك 1اس ىف نم داع 0
 522 58 م ه- تت رس

 راس مه هاو سررت

 »١5« تلا هاظ 7

 ..ناوياوطا ناك اررك دال نىك لع 0 ومع هيبشتلا ( لوآلا ثحبلا إ

 باوجل ًاقباطم هانعم نوكي نأ بحي لوقت ؟( هللا ىلإ ىراصنأ نم ) هلوق ىنعم ام « فناثلا ١

 (ئراشار ةفاضإو : هللا ةرصن ىلإ ابجوتم ىركسع نم : ىنعملا نوكي نأ هقباطي ىذلاو نييراو+لا

 نوصتخ نذلا : : ىناثلاقو هللا نورصت,نيذلا : لوالا قاىدللا نأ ال (هللا ر اصنأ) ةفاضإ فالخ

 . هللا ةرمصن ىف ىعم نونوكيو ىف

 ١ لوقن . اذكه اولوقي مل دمع بادأو ( هللا راصنأ نم ) اولاق ىسيع باصأ 4 ثااثلا :
 مزال باوجلاف لاؤسأا قيرطب مالسلا هياع ىسع باطخ ٠ هللا ىلص دمت باطخو 00

 صاللا اذه لاثتم ا وه مزاللا لب ؛ مزال ريغ باو جلاف ؛ مازاإلا قير طب ٠ ا ( ىلاعت هلوق وهو

 هللا زاضنأ ( .

 مودع ىلع اونمآ نيذلا | اند أب ةفئاط ترفكو ليئارسإ ىنب نم ةفئاط تنمأ اذ ١ ىلا_ءت لاق مث

 . نيرهاظ ار>بصأف
 كلذو . كلذك اورفك نيذلاو « مالسلا هيلع ىسيع نمز ىف اونمأ نيذلا ىنعي سايع نبأ لاق

 ةفرثو ٠ عفت راف هللا ناك : اولا َهق 15( قارذ كازا | وفرفت اك ملا ىلإ عفر امل مالسلا هيلع ىسيع نال

 2 'نولسملا مثو ! هيلإ ةعف رف هلوسرو هللا دبع ناك : اولاق َهَق رفو ؛ هيلإ هعفر ذ هللأ ٠ نبا ناك : أولاق

 مهولتقف ةلسملا ةفئاطلا ىلع ناترفاكلا ناتفئاطلا تعمتجاو « سانلا نم ةفئاط مهنم ةقرف لك عبتاو

 ةنم لا ترهظف « سو هيلع هللا ىلص ًادمت هللا ثعب ىتح هذه ةلاحلا تناكف ء ضرآلا ىف ثودرطو

 ( نيرهاظ اوحبصأف ) دهاجم لاقو « ( مودع ىلع اونهآن يذلا انديأف ) ىلاعت هلوق كلذف ةرفاكلا ىلع

 اورهظ ىسيعب نمآ نم نأ : ةيآلا ىنعم لولا اذه ىلعو « نيلتاقملا لوق وهو « ىسيع عبتا نم ىنعب

 ىسيعب نمآ نم ةجح تحبصأ : ميهاربإ لاقو « نايدألا لهأ ىلع نيبلاغ او>بصأف هب اورفك نم ىلع
 , ةجحلاب نيرهاظ ىلكلا لاق ؛هحورو هللا ةملك ىسيع نأو ملسو هيلع هللا ىلص دمع قيدصتب ةرهاظ
 ؛ نيملاعلا بر هلل دماو . باوصلاب ملعأ هللاو : هنع هللا ىضر ىلع نب ديز لوق وه ةجحلاب روهظلاو
 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمع انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ) ةعما ةروس ريشفت هلوأو ) نوالثلا ءوجلا هيأيو 1 ثورشعلاو عساتلا ءزجلا ىهتنا (



 ةيآلا . هللا راصنأ | ف امل نذلا أ اي:::ىلاعت هلوق م

 0 همسه ل رو 46 ١١ ص

 ادهم ريث اس ه9 رثه د سسودق ماس |

 ل 20 هلا لاق 1
 سل

 كس

 ا مح سل

 الاكتأ نإ كاتطفأ ذب ةلاو#"ةلذارألا |فا هناي مدفام ةلط# نم! ةبآلا ار غآّل] مناهنالا ابنت
 هلوقو( مكل رفغي ) هلوقوهو ٠ داهجلاو محلا ..كناشإر منك اسم ةقرافم ىلإ ةيآلا هذه ىف مهغر

 آو ) كاع هلوقو م دقو: مظعلا زوفلا وهمئادلاءازجلا كلذ ىنعي ( ميظعلازوفلا كلذ ) ىلاعت
 ايذدلا ىف امنوبحت ىرخأ ةلصخو : ءارفلالاق ؛ لجآلاباوث عم لجاعلا ىف ىرخأ ةراجت ىأ ( امنوبحت
 رص ) نوكي 3 نس 2 2 ىرخأللا رس وره ) هللا نم رصن ) ىلاغت هلوقو' ةرخآلا باوث عم

 حتفو ( ىلاعت هلوقو ) ةراجتال حر وه لب 8| ةراج نروكال ردنلا ذإ ةراجتلل ار ) هّللأ نم

 رس يسارا ميسوم دي يح يايمعوخ ل

 : تحا 8 ةيآلا ىف مث لجاعلا ةبح ىلع حلاو لا

 : ليف 4 5 مالا ىرعم ف هنالل (كوذ هو" ) ) ىلع فاطع ( نين :مْوأ رد د كا هأوق (لوآلا)

 صن م أضيأ لاك هو .٠ كلذب نينمؤألا هلأ كوه: رشا و 2 "رص و هللا مكي اودهاجو اقم

 مكلحتفيو 0 ًارصن ةوارطتلا ىلع وأ 2 صاصتخالا ىلع لاقيف 3 3 0 ريكا هّللأ نم اردن : 0 نود

 : فاعكلا ْق 5 اذكه 2 ًاحتفو أرصن ىربو 2 00 مكن و مكلخديو مكمل 9 رفغي ىلع وأ و

 نم نييرارحلل رم نب ىسيع لاق ايهللا راصنأ اونوك اونمآ نيذلا اهمأ اي ١ ىلاعت لاق مث

 4 هللا ناطنأ ن2( نون نازرملا لابس 1 ؟ نانا

 نم هيلع منثأ ام ىلع اوهودو ىأ هيلع تابثلاو ةرصنلا ةمادإب سمأ ( هللا راصنأ اونرك ) هلرق

 هللأ نر ةراشنأ أ 3 كلذب مهنء ريخأف ) هّللأ راصنأمتنأ ا ( دودسم نبا ةءارق هيلع لديو ظ ةرصنلا

 مه لاق نك نس راو ا ةرصن لدم هللأ نيد اورصنا ىأ ) نييراودلل 0 نب ىدسع لاق 5 هلرقو

 ) هللا ن 5١ ره ند: ءاطع لاقو ؛ هللأ نم 7 قه ال لتاقم لاق ) هّللأ َّك 0-5 نه )

 ىسع ةابضاا ل رص 0 هنأع هللأ ىلصأ لم او رعت : 5 نيئمؤالا هللأ ره أ: هفزأ لآ : 3 أ نم مهو

 نويراوملاو « ةمآلا هذ اصوصخم نوكي ال دانهجلاب رصنلا نأ ىلإ ةراشإ ةيفو « مالسسلا هيلع

 ند هؤاصاخو هن. ءفص لجرلا ىراو>و ٠ داك قع 11] اوناكو 2( هب 5 نقلوا ناز ةئايفلما

 زاضناألا امو« «:اهيواضتنو الان اششلانورو< 5-1 أاصق ارناك ليق 5و «صالاخلا داب ءلا يا

 رقحجو كم او ىللعو 1 ناثعو هوما 1 سشيرق نم ميلك را صئاللا نأ 23 ندف

 2 ضصاقو ىنأ نا دعسو ؛ فرع نا ندرلا كيعو « نوءظم نب قلاوت هلع (٠ حارجلا ل ةدييع فايق

 : ثحايم ةيآلا ىف مث , مارعلا نب ريبزلاو « هللا ديبع نب ةحاطو ؛ فرع نب نايثعو



 ءلال ةيآلا . مكبونذ مكس رفغي : ىلاعت هلوق
 مساس سل ل 2 قت عدم ه7 هر هارد يي مه تاج 6 8+

 نك اسمو رمال ا امتحت نم ىرحجت تانج مكلخديو مكبونذ مكلف

 ايه بس مل ها 22 20 دف رت مه روددم

 هللا ع ]ضن مو ىرخاو ١6د ميظملا زوفلا كلذ 53 ع تانج ف بط

 25 11 اللا رس سس مل مش هم
 .٠

 م نينوملارشيو بقت

 : ثحايم ةيآلا ىفو . مكلريخ وهف متءلع امب نودفتنت متن” نأ ىأ

 سابع نبا نع ؛لاثتمالا بوجوب ناذيالل لون ؟ربخلا ظفلب (نونمؤت) لاق 4 لرالا ١)
 انتيلاي نولوقي هللا ءاشام اوكف « ةيآلا هذه تلزنف . انلمعلىلاعت هللا ىلإ لامعآلا بحأ ملعءذول اولاق

 . ( هللاب نونمؤت ) هلوقب اهماع هللا مهلدف ؟ ىهام ملعأ

 ًاريخ ناكمكل ريخ هنأ (نوملعت متنك نإ ) لوقن ( نودلعت متتك نإ ) ىندمام « ىناشلا ال
 ؛ ميلآلا باذعلا نمال باذعلا سفن نم فوخلا : لاقف ريغلا امأو «فاشكلال هوجولا هذهو 5 ٠

 نإ نوفاخو ) ىلاعت هلوةك مزاوالا نم فوخلاو « هريغ عم باذعلا سفن وه ميلآلا باذعلا ذإ

 نكمي : لوقنف (اونمآ نيذلا اهيأ اي ) هلوق دعب وه فيك ناميإلاب مالا نأ اهنمو ( نينءؤ» متنك

 باتكلا لهأ نوكي نأ ن كمي و ؛ رهاظلا ىف اونمآ نيذلا مثو «نيقفانملا ةيآلا هذه نم دارملا نوكي نأ

 بتكلاب ( اونمآ نيذلا اهيأاي ) : لاق هن اكف ةمدقتملا بتكلاب اونمآ مهناف ىراصنلاو دوهيلا مهو

 , ًاناعإ مهتدازف ) هلوقك نامبإلا لهأ نوكي نأ نكميو « هللا لوسر دمحمب و هللاب اونمآ ةمدقتملا
 هلوةك ددجتلاب سمآلا وهو ( اونمآ نيذلا هللا تبثي ) هلوقنك تابثلاب مالا وهو ( ًانامإ اودادزيل
 امن اكف هموضو ددج نم » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىفو ( هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا امأاي)

 هللا ليبس ىف دهاحجي مو ؛ هلوسرو هللاب نمآ اذإ وه فيك ةاجنلا ءاجر نأ ( اهنمو ) ؛ « هناعإ ددج

 ىف لا لاوس فنلاب داهجلاو هلوسرو هللاب ناميإلا وهو عومجما اذه نأ اهنمو « عومجملاب قلع دقو
 : نمالا سفن ىف ريخ هللا ليبس

 ققينط قكراشمإو نابتألا ليتح نط ى روحت تانج مكلخديو مكبونذ مكل رفغي ١ ىلاعت لاق مث

 . ( نينمؤملا رشبو بيرق حتفو هللا نم رصن اهنوبحت رتل « ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج

 ليبسيف نودهاجتوهلوسروهللابنونمؤت ) هلوق باوج )م كب واذ م 5-] رفغي ( ىلاعتهلوق نأ معا

 ليقو مكل رفغي هللا .لديس ىف اَودهاَج و هللاب اونمآا: 7 كر صاألاىنعم ىف هنأ امل ( هللا

 هل وقك ٠ مزج هلو ( مكلاديخ مكلذ) ةجرتةل ال( كل رغغي )مزجو ( مكل ريخم ككذ ) هباوج

 الول ) هلوق ىلع مزج ( قدصأف) ل نآل ( نك أو قدصأت ؛ بيرق لجأ ىلإ ىترخأ الول ) ىلاعت
 ىرمجت تانج مكلخ ديو ) ىلاعت هلوقو , مآألا ىنعم ىف هنآأل « لهب ( مكل رفغي ) مزج لبقو(ىترخأ



 ةيآلا . كلدأ له اود غيبنلا امأ انيق ىلاعت هلوق ا

 اا
 هام ١ هيا 71 مارا ملا حا نا كر

 مكلذ مكسفنأو م مكلاومأ هنأ ليس ْق نودي هلومرو هللا نونموت

_- 

 رم 6

 6« ملأ بدع نم مكيجت ة هز ا : لع مك د له م 0
 2 ا

-2 

 هس 2ٌث-و هرتو رث_ه هب دكا ع مكه 2

 هد نودلعت متنك نإ مكل ريخ

 بدلا تأسأ نم ىلع ردنا ل طا نأ 5 لأ

 كهو ام ىل ضر ملف ,كناك " هليفف, ىف هللا لع تادبنأ
 نم ممرثك أ ناك «مال سلا هيلع لوسرلل نيدسالا نآلو ءكرشلا نم بيرق ضارتعالاو

 مث نيذلا نيرفاكلاب هلباق مرج ال « لوسرلاو نيدلا نم معأدو .دلا نك اكملو نر كلا 9 تر

 مم نبذلا نيكرشملاب هلباق دونلا نم صخأ نيدلاو لوسرلاو ٠ لاسرإلاو مالسإلا ىلاخع عيمج

 . ني رفاكلا نم ل

 ها نإ كوت ملأ باذع نم مكيجنت ةراحت ىلع كلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ اي را ىلاعت لاق مث

 . © نويلعت من كإ ! مل 00 كلذ مسفنأو مكلاومأب هنا ليم 3 ودفاجو لجرو

 فكرا تكا اناعأ لفل اس مدع طال او ف ( مع ادأ له ) ىلاعت هلوق نأ ملع]

 ءارغالاو ؛ءا رغالاك ثحلاو اتيواضاع نصا تأ جردتي مش ماج ةقاالاا ىعع الخان ةنابو

 هللا نإ) ىلاعت لاق م« ىلاعت هللا ةرضحو نامإلا لهأ نيب ةراجتلا ىه (ةراتىللع) ىلاعت هلوقو « صأ

 ةرابع ةراجتلاو (هلوسرو هللاب نونمؤت) هيلع لد (ةنجلا مهل نأب مهلا مع مهسفنأ نينم را نة ىرتشي

 نم وهام ىلع ريصلا ةمحرو « رّمفلا ةنم نم رجاتلا ىجنت ةراجتلا نأ او « ءىثلاب ءىثلا ةضراعم نع

 ناميإلا فيرعق ىف لبق م « ناسللاب رارقإلاو نانجلاب قيدصتلا ىهو ةراجتلا هذه كلذكف . همزاول

 لععو نمأ نم نإف . اذه ىف كلذكف ؛ نارسحخلاو حبرلا ىف ةراجنلا نأ اكو ؛ ةراجتلا ظفلب لاق ادبلف

 رسحتلا لف مماصلا لمعلا نع ضرع ءأ نمو « نيبملا راسيااو ءرفاولا حبرلاو ؛ رعب 5-0

 0 القثمو ار هئىرآ ( ميلأ باذع ن : 5 ) كلا هت ةلوقو. ؛ قيملا نارشحلاو

 اذهلو ء مالا ىنعم ىف ربخوهو (هلوسرو هللاب نونمؤت) لاف ؟ ل |ممنفيك | ولاق مهن اك. فانئتسا

 نيوجولا نيذغ دعب داوجلاو ( هللا ليبس ىف نودهاجتو ) ىلاعت هلوقو )م | رفخي ) هلرقب 5-6

 ايف داهجو « تاورشلاو تاذالا نع اههنمو ٠ سفنلا نق وهو . هسفن نيدو هنيب |هيف داوج . ةثالث

 اندلا نيب هنيب مف دامجو . مهمح ريو مهي لع قعدشلاو ٠ مرنم عمطلا عدي نأ وهو ؛ قالا نيبو هنيب

 ىذلا ىنعي )م | ريخ مكلذ) ىلاعت هلوقو : ةعوأ اة ىلع نوكتتف هداعمل ًاداز اهذختي نأ وهو

 (نروءلعت متك ذأ مكءار هلا ) دينك نأ نه مك-!ريخ هليبس ىف دارجلاو ىلاعت هّللاب ناعإإلا نم هب متم



 مدو ةيآلا . هللا رون اوءفطل نوديرب : ىلاعت هلوق

 ىلإ بابلآلا ىلوآل قئاس ىلإ عضو نيدلا : لاقي وأن: نوذلا وه مهلا يأ ؟نوتلا لإ تادلظلا

 باتكلا تايآ كالت ) ىلاعت لاق نيبملا وه باتكلاو ءرونلا وه كلذو دوم#لا مثرايتخاب تاريخلا

 رولا وه ةجحلاو . ًارجعم هنوكل ةجح باتكلا لاي وأ ءرونلا وه باتكلاو ةنابإلاف ( ( نيبملا

 ذإ« نيملاعلل ةمحر هوك ةفصب فضصو امل الإو ( رولا هنإ كوس رلا ىف لاقي وأ + كلذق تاكل

 ىدتها هتطساوب هنآل ءرونلا وه هنإ لوقن وأ « رونلاب كلذو رارسالا نم نوكي ام راهظإب ةمحرلا

 ًارون هنوك ىف دئاوفلا مث ءرونلا وه نيبملاو ؛ مهيلإ لزن ام سانلل آنيبم هنوكل رونلا وه وأ « قلخلا
 رونلاب فصولا ( امهدحأ ) نيبجول كلذو « هناهرب ةمظعو هنأش ولع ىلع لدي هنأ ( اهنم )هوجو

 عيمج ىف ًاقرشم ناكىلاعت هللا راونأ نم ًأرون ناك اذإهنأ ( اهنمو ) ؛ ةرضحلا ىلإ ةفاضإلا ( امهناثو )

 ىور امل ؛ قثالخلا عيمجىلإ الوسر ناكف ؛ بناوجلا ضعبب ًاصوصخم نوكي ال هناأل « ملاعلا راطقا
 نوكي وال نين كلو نجلا نم نص .دجيوب الف «دوشالا و حالا ىلإ تشعلو مس و هيلعهللا ىلص هنع

 * ءكدلا هما نم ووك رفا ناك نإ وو ةمياتللا ةمز نم ضامن اد

 هلوقو « نيكرشملا رم مهريغو ىراصنلاو دوويلا ىأ ( نورفاكلا هرك ولو ) ىلاعت هلوقو
 ىأ «نيددلا تعن ليقو : هللا نيد ىأ : ىلاعت هللا وه قحلا لبق ( قحلا نيدو ) هعبتا نا ( ىدهلاب )

 , مالسإلا ديري ( هلك نيدلا ىلع ةربظي ) و دحأ لكهعبتي نأ قي ىذلا ليقو ؛ قحلا وه نيدلاو

 : ثحابم انههو ؛ ةجحلاب كلذو ةبلغلاب ٍلسو هيلع هللا لص لوسرلا ىأ: هرهظيل ليقو
 ؟ رونلا ذه ناصقن فيكف  ناصقتلا دنع الإ نوكي ال ماعلاو ( هرون متم هللاو) « لوألا ال

 ُذ] «فؤافملا:ل] قراشلل نمةالثلا» زئاتسإو اروواقلا رهو ةرثألا ف,ناضنلا »ل لاض فئاكإ لوشن

 نعو ( مكفيد مك تلكأ مويلا ) ىلاعت هلوق هدي ' ماهإلا دك راهظإلاب الإ رهظي ال رووظلا

 . دهاج لاق , ءامملا نم ىسيع لوزن دنع كلذ نأ : ةريره ىنأ

 ؟هريغ وأ كلذ نيع اذهو (هرون لثم) رخآ عضوم ىف لاقو ( هرون متم ) اتهه لاق « فناثلا ١

 وأ نيدلا وه انهو : قيقحتلا لهأ دنع ىلاعت هللا وه عضوملا كلذ ىف هللا رون نال: مويغ يذلا

 .(لاوشرلا نأ ةلاتكعلا

 (نوكرشملا هركولو) ةرخأتملا ىف لاقو (نورفاكلا هركولو) ةمدقتملا ةيآلا ىف لاق (ثلاثلاإ)
 : هللا معن نم كلذو : باتكلا وهو هيلإ لزنأ امو « لوسرلا اوركنأ مهن] لوقنف ؟ هيف ةكحلا اف

 نم معأ رفاكلا ظفل نآلو ( نورفاكلا هرك ولو ) لاق اذولف « معنلا نارفك ىف مبلكن ورفاكلاو
 « هءافطإو رولا زكذ انفو «نوك رشملاو ىراضنلاو دوريلا انهه نيرفاكلا نم درملاو ؛ كرشملا ظفل

 ةيآلا ىفو ؛ لاوزلا ديري اننإ ءافطإلا لوا< نم نآل « ةيطغتلاو رتسلا هنال رفكللا هب قئاللاو
 ضارتءاىهو ؛ مالسلاهيلع لوسرال ةميظع ةلزنمكلذو ؛قحلا نيدو لاسرإلاو لوسرلاركذ ةيناثلا

 : لاق ام ىلاعت هللا ىلع
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 الار اردد لونك كالضلا ذه اع !ققيعتوم ا حرام | مهءلعي و قحلا ىلإ ] مهدشري ءاج

 , ماكحالا نم ايش مهملع امو « ةعيرشلا الا ذام تاصلا دعب ءاج ال ىسغ نأ لي إلا رخآ

 انأ لب , تيم ىفونظت الف حيسملا انأ » لاق هنأ لثم «اليلق الإ ملكت امو , ةظحل الإ دنع ثبل امو

 ىلاعت هلوقو « مالكلا مامت اذهف « مكيلإ كلذ دعب يقزلا ام ىلإو « مكيلإ رظان هللا دنع جان

 تانيبلاب مهءاج 55 نأ ىلع لديو دمع وه ليقو « ىسيع وه ليق ( تانيبلاب مهءاج الف )

 اذه ) ىلاعت هلوقو « هللا دنع نم هب ءاج امإ هب ءاجك دل نأ نب ىلا تانيمااو تازجعملاب مثءاج

 ًالظ حبقأ نم ىأ ( بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو ) هلوقو . نيبه رحاس ىأ ( نيبم رح

 3 1 ةمعن نم هولانام نأ اوملع دق مهنأو بذكلا هللا ىلع ىرتفي ىذلا خلبملا هوئارتفا غلب نم

 موقلا ىد مال هللاو ) هلوسر ىلعو هللا ىلع اوبذكو هب اورفك مث « ىلاعت هللا نم هولان امتإف

 . مهل ةيوقع ةعاطلل هللا مهففويال ىأ ( نيملاظلا
 عير را ا رس مب لاقي نأ وهو «ثحإل ةيآلا فو

 . لوسرلل ةلص مكسيلإ نآل لاسرإلا ىنعمب لب : لوقن ؟ مكيلإ مأ

 وهو « نورفاكاا هرك ولو هرون متم هللاو 1 هللا رون اوئفظيل نوديري ١ ىلاعت لاق مث

 . 2« نرك رشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قملا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا

 ابا كا ةدارإلا لعف عم تديز ماللا هذه نأأكو اوئفطي نأ ىأ ( اوئفطيل )
 ىف ةفاضإلا ىندمل اديك أت « كل ًابأال ىف ماللا 1 ك.ارك إل كتئج : كلوق ىف ةدارإلا ىنءه

 نآرقلا ىف مهوب 09 لاطبإ مهتدارإ ىف مهب مكهت ٠ يول لاعت هللا رون ءأفطإو « كابأ

 ىف هركحذ اذك « هئفطل هيفب سمشلا رون ىف خفني نم لاءإ مهاح تلثم (رحت اذه )

 لاق « نيونتلا وه لصالاو « ةفاضإلا ىلع ءارلا رسكب ءىرق ( هرون متم هللاو ) هلوقو « فاشكلا
 باةكو ؛ هللا نيد : ليقو « هتياغ هغابمو قمل مع فا.ش.كملا بحاص لاقو ؛ هنيد رروظي سابع

 نأ ( اهيناثو ) راثآلا نم مهيلعربظي هنآل ةفصلا هذمب ةثالثلا هذه نم دحاولكو ؛ هللا لوسرو ؛ هللا

 دحاو لكو « ةيسدقلا ةرضحلا وهو الصأ هلاوز نكمال علطم نم علاطو ًادبأ عطامس هللا رون

 نم مهجرخم ناميإلاروئلاوأ « لبجلا ومن ةبلظلاو « معلا ون رونلا نأ ( اهئلاثو ) كلفك ةثالثلا نم
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 ىعدلب وهو َبذَكَلأ هنآ لع ىرتفا نم ْلْظأ نمو 5١ نيبم رحس اذ ده ها

 61/1 َنيملاظلا موَقْلا 9 5 1 مالسالا ل

 « نيبم رح اذه اولاق تانيبلاب مهءاج ايلف دمحأ همسا ىدعب نم ىتأي لوسر ًارشيمو ةاروتلا نم
 . ( نيملاظاا موقلا ىدهيال هللاو مالسإلا ىلإ ىعدي وهو بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم لظأ 4

 ىف هب تفصو ىذلا ففصولاب مكلإ تاسرأهللا لوسر ىأ اوركذا ىأ ( هللا لوسر ف ) هلوق

 ىدصي ( لوسرب ًارشب»و ) رخأتو مدقت نم ًاعيمج هئايبنأبو هللا بتكبو ةاروثلاب ًاةدصمو ةاروتلا
 هما ىدعت نم 5 ( هلوةف ٠ درجأ هسا لاقت ؟ همساأم : هل لدق هن ك0 قيدصت لثم ىلع ةأروتلاب

 نات. رق( هرسأ ىدعي )ىو لوسر ىه 00 ١ ةركتلل نا فضال رجلا عضوم ىف ناتلمج ( دمحأ

 ءاملا هيف بهذت عضوم لك ىف هيوبيسو ليلخلا دنع راءتخالا وهو ؛ لصالا ىلع حتفلاب ءايلا كلزاض

 (همسا ئدعب نم) هلرق.ىف نكسأ نف ( ىتب لخد:نملو ) ىلاعت هلوقيف اء اءاكسإو 1 ءاقتلال

 ىلاعت هلوقو « ىلعوب أ ودربملاهلاق « همسا نمنيشلاوءايلاامهو . نينك اسلا ءاقتلال ظفللا نم ءايلا فذح

 (امهناثو) هريغ ند هلل ارح 01-2 هنأ ىدي « لعافلا ىف ةغلا ايما ( اههدحأ ) نيينعم لمت (دمحأ (

 :|هريغردا اه ارثك 1 ةندملا قالعاإلاو ضالخإلا نمد اهانه هنأ قنا «لوجفلا نكرةخلالل]
 ليجبإلا ىف مالسلا هيلع دم انديس مدقمب ٠ مالسلا هيلع ىسيع هب ءاجام ضعب نال قلو

 ىلإ مكل بلطأ انأو » : اذكسه انحوي ليي] نم رشع عبارلا حاتصإلا ىف ( اهلوأ ) عضاوم ةدع ىف
 قحلا خور وه طبلق رافلاو , دبالا ىلإ مكعم نوكي ىتح طياق رافلا كيطديو ٠ مكحنمي ىتح ىنأ

 امأو » ظفللا اذه رشع سءاخلا حادإلا ىف ركذو ٠ ىبرعلا ىلإ لوقنملا ليجنإلا ظفل اذه « نيقيلا

 مكرك ذب وهو. ءاكسشالا عيمج مك جتعو مكدلعيو ٠ عما ل ناك 7 سدقلا حود طيلق رافلا

 ةاكلاذإ اقع ن 1 نأ لبق اذهب مكتربخ دق ىإو » ليلقب كلذ دعب ركذ مث « « مكل تاقام

 ً نالا مكل لرقأ نكلو » اذكه رشع 8 لا حاولا ىف ركذ ( اهيناثو ١) « نونمؤت كلذ

 تقلطنا 7 « طلق رافلا مكتأي مل ىفأ ىلإ مكنع قاطنأ م نإ  مكل ريخ مكنع قالطنا ادع

 « نيدلاوبااو ةثيطخلا ىلعمهفقويو مهحنمو مهنيديو ؛ ملاعلا لهأ ديفي وه ءاج اذإف , مكيلإ هتلسرأ

 نكلو ٠ مكلل هلوقأ نأ ديرأ ًاريثك مالك ىل نإف » اذكه ليلقب كلذ دمب ركحذ ( اهلاثو )

 عيمج مك ديوب و مكمولي مكيلإ قملا حور ءاج اذإ نكلو « هل ظافتحالاو ةلوبق ىلع نوردقتال

 اذإ طيلقرافب دارملا ليق نإف « ليحجبإلا ىف ام اذه « هسفن ءاَقلت نم ةعدب ملكتي سيل هنآل « قحلا

 «39 رخل ..و



 دل ةماؤفلا لاول اقع إال اتلاف الفذ
 3 اس اساسا س77 سمس هع مصمم حصص يخصم سس سس ممعس عسا دج سس ١.١ ١ ريح .١ : سب سس يسم سس سس سس سس ل سس سل
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 هللا لوسر ىأ نيوحسادما هيرو هيناوداولا م ب هموقل ىسوم لذ

 1 اذإو «(ه8 نيقسافلا موق ل ىدهيال 1 ميو ل َءاَرأ اغار 0 د

 7 3 5 قدَصم 5 3 0 لي نإ َليئاَرسإ ىنب اب ميم 3 ىسيع
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 تح ةيعرطللاللا

 , هتممض اذإ ءانيلا تصصر لاقي : ثيللا لاقو . ةدحاو ةعطقك ريصي ىت> تبراقو هنيب تعال

 صرب مث رجحلا ىلع رجلا عضوي : سابع نا لاقو « ضعب ىلإ اهضعب ءايشآلا مامضنا صرلاو

 ىلاعت هللا لعأ : ق#تإ وبأ لاقو ؛ صرصرملا ةكم لهأ هيمستف هيلع نبللا عضوي مث راغص راك
 نأ ىلع نوكي نأ زو<و لاق ءصوصرملا ءانبلا توشك هناكم مزاب و داهجلا ىف تبي نم بح هنأ

 ناينلاكًاضءب مهضعب ةالاودو « ةملكلا عاتجا ىف اونوكي ىتح مثوددع برح ىف مهنأش ىوتسإ

 تبادل صوصرملا ناينيااك اوتبث اوفطصا اذإ ىندي : تايثلل لثاأ اذه برض ليقو ؛ صوصرملا

 ةبلا مث , ةفصلا هذه ىلع نوفطصي برعلا نآل ؛ الجار لاتقلا لضف ىلع ةلالد هيف ليقو « رقتسملا

 هجوام مث . نولعفي امب مهبلع ءانثلا ( اهيناثو ) قلخلا نع اضرلا ( امهدحأ ) نيهجو ىلع رهاظلا ىف

 ىف نيفلاذلا ةمذم ةيآلا كلت لوقن ( نأ هللا دنع أقم ربك ) ىلاعت هلوق وهو اهلبق امب ةيآآلا قلعت

 اولتاق نيذلا مثو لأت ملا ف نيةفاوملا ةدم ةيآلا هذهو ٠ 0 أهيم مو لاتهلاب ؛ اودعو نيذلا مثول لاتقلا

 . هيف اوغلابو هللا ليبس ىف د

 ايلف ؟كيلإ هللا لوسر ىفأ نودلعت دقو ىنوذوتت مل موقاي هموقل ىنوم لاق ذإو ل ىلاعت لاق مث

 . « نيقسافلا موقلا ىدهيال هللاو مهولق هللا عاز رأ اوغاز

 ( ىنوذؤت ) مهل لاق نيح نانا مضار ةكرشلا دز اودع هانت: كم وقل كش وانك

 (دحاو ءا ىلع رب_صن ن نأ « ةروج هللا انآ ) اولاقذ ءالعفو الوق ىذاللا عاونأب هنوذؤب اوناكو

 قنوع نأ“ لالا عضومىف ( هللالوسر ىنأ نودلعت دقو ) !اعت هلو مدردألا هومر دق لءقو

 (اوغاز املف ) هلرةو . ريقوتلا و ميظعتلل ة ةيجوم كلذب مكسلع ة ةيضقو هللا لوسر ىنأ اعطت 6 نيملاع

 لتاقم لاقو سابع نبا لوق وهو « قلا نع اهلامأ ىأ ( مبمولق هللا غازأ ) قملا ريغ ىلإ اولام ىأ

 ءازج مبلضأو قملا نع مهولق هللا لامأ ىأ ( هللا غازأ ) مهنادبأب قا نع اولدع ىأ ( اوغاز )
 ىدنمال 1 هانعم قم وبأ لاق ( نيقسافلا موقلا ىدييال هللاو ) ىلاعت هلوق هيلع لدي و ؛ اولمعام

 ىدؤي هنأ تح يودع ىلص لوسرلا « ادلع ىلع هيبنت اذه فو « قساف هنأ هيلع فا قزم

 ٠ هيف م ةمشال اي ع 0 نودلعتو : لاق هن كك ةلاوانعم (دقو) ىدهحلا نعبواقلا غيز ور فكل ىلإ

 ىدب نيب ال ًاقدصم مكي هللا لوسر ىفإ ليئارسإ ىبباي ا ىسيعلاة ذإو م ىلاعت لاق مش



 الا ةيآلا . هللا دنع ًاتقم ربك : ىلاعت ةلوق
 يآ مدع لإ تاباكن 6 - 0 ”هوداس لوك ل

 ندا بحت هللا نأ 7١< 3 لي 5 001 قم ربك

 ,ئ مييوا د مع مسو22625 2 هاضص

 «؛4» صوصرم ناينب مناك امص هليبَس ىف نولتاقي

 7 تيتك ل ) اولاق هب لاعت هللا ىمأ الف :لاتقلا اونمت 1 لاتتقلا ىف قافنلا لهأ ق> ىف اهنإ

 مالستسالاوةع اطلا نم هب هللا مهدعو امب ء ءافولا اودقت ءادق منال : نمؤ» لكق> ىفا م]ليقو (لات هلأ

 ةيآلا هذهىف اولخدي نأ ةلذلكىف مهيلع فيخ مهدعو امب ءافولا دجوب مل اذإف . عوشخلاو عوضخلاو
 : ثحايم ةلخلا هذه ىف مش

 مث . ةروسلا هذه لوأ ىف ( ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس ) ىلاعت لاق « لوآلا ل

 لكم ده لوعف هوه تنيكتفا ب تعور اركانلا و" :ءراوككلا زا انهو: ئرتجا ةوائاس لو قي كاسردلاو

 داي ملاعلا دوجو دنع حيبستلا هنم دجو ام نآل رركم ريغ ىمالا سفن ىف هنأ ملعيل هررك لاقي نأ

 .هدوجو دعلو مدآ دوجو دنع انكاإو / ملاعلا دوجو دعب حيبستلا هنم دجو أم ريغ ورف ىلاعت هللا

 ضرالاو تاومسلا هلل ميس لقي لو (ضرآلا ىف امو تاو.سلا ىفا» هلل حبس) لاق (ىناثلاإ)

 نم دارملا ناكاذإ كلذك نوكي امتإ : لوقتف ؟ كلذ ىف سيلام ةغاابملا نم اذه ىف نأ عم ءامبيف امو

 فصوي ضعبلاف صوصخلا حيبستلا وه دارملا ناكاذإ امأ « ًاقلطم لاحلا ناساب حيبستلا : حيبستلا
 . متر 36 نوكي الف ءاذك

 لخد اي ةيماهفتسالا ام ىلع ةلخاد ةفاضإلا مال ىه ( مل) فاشك-ا بحاص لاق 4« ثااثلا ١)

 فرحلاو ام نال فلآلا تفذح امتإو ؛ مهو معو مبفو مب : كلوق ىف رجلا فور> نو اهريغ اهيلع
 ًاعقاو ماهفتسالا ىنعم ناكل كلذك ناكولو « مهفتسملا مالكىف اهلاعتسا عقو دقو «دحاو ءىشك

 , ءايشالا عيمجت ماع وهو لاحم ىلاعت هللا نم ماهفتسالاو ( نولعفت ال ام نولوقت مل) ىلاعت هلوق ىف

 نع ضرعأ نم مازلإ دارملا ناكاذإ امأ : مهفلا بلط مامفتسالا نه دارملا ناك اذإ اذه : لوق:ذ

 , الف لطابلا ىلع رصأو قملا ركنأ وأ دعو امب ءافولا

 . ( نولعفت الام اولوقن نأ ها اعتب رك ١ ىلاعت لاق مث

 كنا فا كلا كدياعم لاه تافعنلا هما هلا اكيد كلكم لو ين | ضلال تقلا

 )2 زييعلا ىلع بوصنم ( أقم ) و عفر عض وذ ل 60 ؛ هفؤلأ ١ فلياز هاما

 . ( ةملك تربك ) ىلاعت هلوقيك اذهو: هللا ددع اتّعم نولعفت الام . لاى[ كولباو

 . ( صوص نايذب م نك ايمانا ملن نراك ءنلا بحب هللا نإ ) ىلاعت هلوق

 ف كي اهم نإ نواك :ضوقزو واتا حتفب نولئاقي : لفوز 0

 اذإ ءانبلا تصصر : لاقي « ص اصرلاب ص ودص رم : ه ءارفلا لاق « صوصرم نايذب مهن اك لاتقلا دنع



 فصاأا ةروس ما

 « ةيكمةيآ ةرشع عبدأ ١
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 4 مربع سس( ا 2

 ور تاودم 2 26 فس سا ه2 هدم 3 م امس ده ا 11١2 ف
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 ا

 توا اكرام نواف ارك نقلا املأ 2ك ا يحن رن )22 طرا طرقا عل يبد 2

 « مي>رلا نحرلا هللا مس ١)

 ؟ كو

 هتاضرم ءاغتباو هللا لبس ىف أداهج جورخلا نايب ةروسلا كلت ىف نأ وه اهلبق امب قاعتلا هجو

 لهأ لدح ام نايب ةدوسلا هذه ىفو ( قاضرم ءاغتباو ديب ىف ًادآه+ متجرخ منك نإ ) هلودب

 نايذب مهن اكأفص هل-يبس ىف نولتاةي نيذلا بح هللا نإ ) ىلاعت هلوقب دارجلا ىلع مهثحيو نامإلا

 ةسدقالا انترضحل نوصي مهلهجي ةرفكللا ناكنإ : لاق هناكف ءرخآلاب لوألا امأو ( صرصرم
 لا هول نارا ندا "شالا نم مهريغو كالا تناكدقف « ةرضخلاب قيلي ال اسمع

 تافصا!ن٠ امهريغو ةينادحولاو ةيب وبرلاب هل درم5 ىأ ( ضرالا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس )
 هريغ ىلع بلغي ىذلا وهو ؛ بلغ اذإ زرع نه ( زيزعلا )و ضراألاو تاوهسلا ىف ام عيمج ةديخا

 ىضق اذإ ءىثلا ىلع مكح نم ( ميكحلا ) و . هريغ هيلع باغي نأ نكم الؤ ,:ريغلا كلذ ناكءىث ىأ
 هلوقف «هريغ هيلع مك نأ نكمي الو « ريغلا كلذ ناكءىث ىأ ؛ ريغ ىلع مك ىذلا وهو ؛ هيلع
 لاق ىلاصعت هنإ مث «نذإ ةينادحولاو ةيبوبرلا ىلع لدي ( ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام هلل حبس )
 نأ ليل « مالا ةغيصب حبس ضعبلا فو « حبسي ضعبلا ىفو ؛ هلل حبس ؛ رولا نم ضعبلا ّق
 لبقتسلاو «نامزلا نم ىضاملا ىف هيلع لدي ىضاملا نأ امل عطقنم ريغ مئاد ىلاعت هللا ةرطح حبست

 اونءآ نيذلا اممأ اي ) ىلاعت هلوقو « لالا ىف هيلع لدي سالاو . نامزلا نم لبقتسملا ىف هيلع لدي
 اوي>أ نيذلا رهو . نينمؤملا نم ةعامج ق> ىف ةيآلا هذه لاق نم مهنم ( نولعفت الام نولوقت مل
 ةيآلا (ةراحت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهيأ اي) ىلاعت هللا ل لإ ناعوت ا
 ال ام نولو#ت ىلإ ىلاعت هللا الون دحأ موب اولوتو ةايملا اويحأف ( نولتاقي نيذلا بحت هللا نإ) و

 :ىليقو « لعفي ملو تاعفو « نعطإ ملو تنعطو «؛ لتاقي ملو تلتاق : لوقي نم ق>ىف ليقو (نولعفت



 ا ةبآلا . اولوتت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق

 و يل ما هض © هس مارق < هك صصص ل سا كده متن

 نم اويش دق مههاع هلأ بضغ 00-5205 يذلا اا

 1. روبقلا بامأ نم راك نشب ٍكةرخ

 ,«كلذكس يلو اندلو اذه ناشي ثيح 1 نوسفنأ ىلع هند رثفي : ليقو ' اهلج رو أمدي اب هن رثقت ناتمس

 . اهيلجرو اهي دي نيب طقس همأ هتعضو اذإ دلولا : ليقو « انزلا دلو دلولا ذإ

 ؟ةيآلا ىف ضعبلا ىلع انكم ضعتبلا ميدقت و ةروك ذملا هاا ف بيئزنلا هجو ْ 4 كأاثلا زر

 ءانمآلا نم مدق لقو' هارخأ ىلإ كلذك مث : حبقلا ف همي دألا نعام ىلع حبقألا مدق : لوقت

 مهني ف رهظالا وهام ةر نئكذملا

 امكةرخآلا نم اوش لق مييلع هللأ تضغ ايي اولوتت ال اونمآ نيذلا اهعأ 5 م لاكن لاق مث

 . « روبقلا باحصأ نم رافكلا سني
 ناإل كلذو ؛«نيكرشملاو دوويلا اواوتت ال : لوقي ةعنلب ىنأ نبا بظاح ديرب : سابع نبا لاق
 اوسنيو كلذ نع اوونف « مهيلإ مهتجاحل نيملسملا رابخأ د 5 نو ا نيس فرس ا
 اودسفأ منأو هللا لوسر هنأ كر ؤفرزع مد كو م ًادغ تبذك د وبيلا نأ ىنعي ؛ ةرخآلا نم

 اذه دييقتلاو )2ع رورقلا بادكأ ن 372 رافكلا سا كك الا نم اودي مهل هانإ مهبيذكستب 0 مهّرخآ

 اذهو ) ًاعطق ةرخآلا قف مبظح مدعو مال ذخم ملعلا ناك مرفك ىلع ور َْك اذإ منال « ره أ ديقلا

 ةرخآلا ىف مل نوكي نأ نمو.ءاةنجلا شباشب اوتام نيذلا :نافكللاىمياءيتعاتجبو ىلكالاكاوقااوه
 دوببلا نشب : نمإ وبأ لاقو 0 تاومالا نم ود رافكلا نم ءامحاللا ىدعل - نسملا لاقو 0 ريح

 مهاتوم نم ثعيلاب نونمؤي ال نيذلا رافكلا سم م ل ىنلا اودناع نيذلا

 . ملسو هبحو هلأ ىلعو دمه انديس ىلع هللا لصو نيملاعلا بر هلل داو



 ةيآلا . تانمؤألا كءاج اذإ : ىلاعت هلوق ا

 «فوردم ىف ىنتيصعت الو لاقف « قالخالا مراكمو دشرلاب الإ انرمأت امو حيبق ىعأل ناتيبلا نإ
 نمضتي ( نقرسي الو ) هلوقو « ءىث ىف كنيصعن نأ انسفنأ ىفو اذه انلسانسلجاَمهللاو : تلاقف

 نم قم م "قراشا) نم: قّزشأ لاقب ةناف:# ةداكيكتلا نم, ناضقيلاو:لازوما8ل) ى:ةناخلاا 52 ىبنلا

 نائيعلاو ؛ ناينزت ناديا د متلي لاقام ىلع ًاضيأ هيعاودو انزلا هقيقح لمتحي ( نينزي الو ) هتالص
 تانبلا دأو دارأ ( نهدالوأ ناتقيالو ) هلوقو « هبذكيوأك لذ قدصي جرفلاو نالجرلاو « ناينزت

 نع ىمن (ناتبيب نيت ايالو) هلوقو ؛ هريغودلولا لتفنم عون لكف ماعوه مثةيلهاجلا لهأ هلعفي ناكىذلا

 . نوجاوزأب دلولا قالإ نع, متن وكي نأ ل متحو ؛ ةعيطقلا ث رويفا,حاص لع نهادحإ مثال ىأةميقلا
 اذه امجوزا لوقتف دولوملاط قتلت ةأرملا تناكءارفلالاق « هنم سيلا دل واج وزب قحلت ال سابعن.ا لاق
 ارمدي نيب طقس مالا هتعضر اذإ دلولا نآكلَذو نيلجارأو نودي نيب ىرتفملاناتبملاكلذف كنمىدلو

 (فورءعم ف كنيصعيالو) هلوقو « مدقتدف انزلانع ىهنلان آل « انزاأنعنممىنعملاسيلو ء الجرو

 كاطترال رائى] اطقردف ) طاق لدقو ءىوقت و رصأا ىف : ليقو ٠ هللا ةعاط قفا يأ ل قل

 ( فورعم ىف كنيصعي الو ) ديز نب نمحرلا ديعو ىاكلاو بيسملا نبا لاقو , كرمأ عييمج ىف

 «بيجّلا قشو « هفتنو رعشلا زجو ؛ باسثلا قيزكو ِج ردك ندع ىلا 04 6 داع أ

 الو ٠ مرحم ريغ لجرب ولخت الو « مرحي محر اذ ناك اذإ الإ لاجرلا ثدى الو « هجولا شمخو

 هللا ىلص هللا لوسر نعو « حونلاب فورعملا اذه صخ نم مهنمو ؛ مر محر ىذ عم الإ رفاست

 ىف نءطااو ؛« باسحاالا ىف رخفلا : نهنوكرتب ال ةيلهاجلا رمأ نم ىتمأ ىف عبرأ » لاف سو هيلع

 اهيلعةمارةلا موي ماقت اهتوم لبق بقتل اذإ ةحنانلا » لاقو « ةحاينلاو « موجنلاب ءاقتسالاو « باسنألا

 نشر هود [برخ م انه سل د ملسو هيلع هللا لص لاقو 4« برج نم عردو نا رطق نم لاب رس

 طئارشلا هذه ىلع كنءياب اذإ ىأ « اذإب اوج ( نهعيابف ) هلوقو « ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بووجلا

 ناك : ليقو« بوث نويديأ وهدي نيبو نهعيابب ناكاولاقف « ةعياملا ةيفيك ىف اوفلتخاو « نهعيابف

 سمقفءأم نم حدب اعد : ليقو مالكلاب ليقو؛ ىلحلا هلاق « نهذاص) رمعو ةعيبلا نملع طرتشإ

 ىفو « طق ةأرما دب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دي تسم اهو ؛ هيف نويديأ نسدغ مث هيف هذي

 : ثحايم ةيآلا

 ىف لاق 5 « نهونحتماف لقي ملو ( تانمؤملا كءاج اذإ ) ىلاعت لاق ( لوآلا ثحبلا )
 نأ ىلع ) ىلاعت هلوةب لصاح نادتمالا نأ ( امهدحأ ) نيدهجو نم ( بارجلاو ) تارجاهملا
 « عئارشاا ىلع نمل عالطا الف برحلا راد نم نيتأ, تارجاهملا نأ ( امهيناثو ) هرخآ ىلإ ( نك رشيال
 . ناحتمالا ىلإ ةجاح الف عئارشلا نيلعو مالسإلا راد ىف نهف تانمؤملا امأو ؛« نا>تةمالانم دبالف

 ةأرملالاق نم : لون ؟ ههجو امو ( نهلجرأو نويديأ نيب ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا ام ( ىتاثلا )
 ثنأ دقفاهجارزىلإ ةتفاضأ اذإف ؛ اهلجرب هذخأ ىلإ تءشمو ءاهدبب تطقتلا امنإف « ادإو تطقتلا اذإ



 ا ةيآلا . تانمؤملا كءاج اذإ ىنلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق

 هدا صد < ه نا ود يلا مده ل 7

 نق ةرسيالوائيش لأبن كر رشي ال نأ لعكس تاما كل ءاجااذإ ىلا اس ان
 ستر ل ع مهرة هم رس أ 00 هه أ

 سا

 03 مو ميس هوم هالرثام هموم

 نولجرأو نويديأن يني 2 ناّتهس تر 7 نهد لا اتقي الو نيئزي الو

 ب 2 -- 76 2 هتك اسادع عي رتل ه ه سعدع س سرت لمس 00

 110 ميحر روفغ هللا نإ | هلأ نحر فختساو نبعيابَف فورعم ىف كديصمَياَلَ
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 نب سابع اهجوز تكرتو تد:را نايفس ىأ تنب ميك مأ ىف تازن : لتاقمو نسحلا لاق . مكنم

 (متبقاعف) ىلاعت هلوقو : مالسإلا ىلإ تداع مث ؛ اهريغ شيرق ريغ 5 لا ميك
 دربملا لاقو « ىقع مهنم متبصأ ةديبع وبأ لاقو ؛ لتاقمو قورسمو سابع نبا لوق ىلع « متمنغف ىأ
 0ث 0 ةقاعلا ىأ : نالفل ىققعلا : كلوق نم وهو « متر فظ ىن + لكب لمقام مت اف 0 :ةاعف )

 مل ى ةعلا تناك ليقو « وزغ دعب اوزغ نيبقاعم متوزغ : مجيقاع عمو , ةربخالا ةركلا ةقاعلا

 قيال رامز دلزد وم رام ربلا نتا لع دكا اهدمتنلا لاذ نم جاوزألا او طعأف « ةللغلاو

 تف فيفختلاب متيقعفو ؛ دي دشتلاب متبقعفو ٠ « متيقعأف : ع : ( اوقفنأ امال مهجاوزأ ت تيهذ

 .اهزتكاو افلا

 نقرشي لو ايش هقاب نك ركيال نأ لع كنعرانب تانموملا كءاجا اذ قتلا هيأ ان رإ) ىلاعت هلوق

 ىف كنيضعي الو نلْجْرأو نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهب نيتأي الو ا زاتقم لو ننارخلو

 2 ميحد روفغ هللا نإ هللا نطل رفغتساو نوعيارف فوردم

 افصلا لع وهو ءاسنلا ةعيب ىف ذخأ لاجرلا ةعيب نم كه حتف ة موب غرف امل هلي لا نأ ىور

 ةه:ةتم زم ا 53 صاةبتع تنبد:هو : هنعنوغلبيو , هلي هلأ 3 ءاسنأا عيابي هنم لقا رخو

 2 لع نتا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف . اهفرعي نأ ٍهَِلْب هللا لوسر نم 0
 ًارمأ انيلع ذخأتل كنإو مانصآلا اندبع دقل هللاو : تلاقو ام ”ارادسم تضف رو, انشط ل رخل ل
 مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف ؛ طقف دابجلاو مالسإلا ىلع لاجرلا عيابت ؛ لاجرلا ىلع هتذخأ 4 كلان أوه
 لستأ ىردأ اف ةانه هلام نم تبصأ ىنإو حيحش لجر نافيس ابأ نإ : دنه تلاقف « نقرست الو

 لوسر كبف , لالخ كل وف نبغ ئيفو ىتطم (ىف .ئث نما ثدصأ ام”ناّدفس وبأ لاقف ؟أل مآ ىل
 هللا ىن اي فاساءع عاف رعذ تلاق ؛ ةبتع تنب دن كنإو اهل لاف ؛ اهفرعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 0 طق ةأرما نهنف 0 ىفو « ةّرمخلا نزتأ كلاقف « .نينزت الو لاقف « كنع هللا 'افغ

 فأن - لعأ مر متنأت ف أراك مهتلتقو ًاراغص مهانيير تلاقف ؛ نك دالوأ ناتقت الو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتاو ؛ قلتم ١ ىت> هنع هللا ىذر رمع كحضف «ردب موي لتق دق نايفس

 هللاو « دنه تلاقف , هنم سيلام ارجوز ىلع فذقت نأ وهو . هنيرتفت ناتهبب نيتأت الو لاقف ملسو



 ا ل نمد ءىُد كتاف نإو : لاحت - م.

 تبهذ نذل اون مقام را ل | مكجامذأ 9 ءئ م مكن

 2 هرتودع ب دم سا دع هو ص سو رارت اود

 »١١« 0 ماكنا ا ام « مبجاوزأ

 قي راذلا فداتخا نأ. نساع نيا نعاو © كاذك 1 الا ةقلع الو نونيبو مكنيب ةمصع الو «هريغو

 520 منار تفل ا ركشم 0 0 كلل اودعقت ال : لسيقو ؛ ةمصعلا عطقب

 نم دبعلا لهأب مكنم ةأرما تقحل اذإ وهو ( متقفنأ ام اولأساو ) ىلاعت هلوقو ؛ اوكسمتت الو ىأ
 ١ نأ مييلعف مك ءلإ اهودءقدي و اهوعنم اذإ ربملا نه مت ”ةفنأ ام اه مولا اف ةدنتم راوححاا

 نيملسملا نيب ىأ ( مكنيب محي هللا كح كلذ اوقفنأ اما رلأسدلو) لام هلرق رهو مل مرغي اماهقادص

 : ثحابم ةيآلا ىفو رافكلاو

 كلر اذه ردا وأ, تدنلا ىدع وأ( ترج ولأ دع أ ( نق ونحتماف ) هلوق « لوآلا ١)

 .تاستسالا عماره: ىدحارلا لاق
 هتلزف لوف ١ كش ع ف 0 كلذو ( نمناعإب ملعأ هللا ) هلوق ىف ةدئافلا ام © ىتاثلا ١)

 مالع هب رثأتسا ام كلذ نإف « نهناعإ ةقيقحت ةطاحإلا نم سفنلا هب نيمطت ام ىلإ ليس ال نأ نابب

 . بويغلا
 نود نيبناجلا دحأ ىف نوكي نأ نكيو ( نحل نولحي مه الو ) هلوق ىف ةدئافلا ام ( ثااثاا ١

 لحلل طرش نييناجلا نم ناميإلا ذإ ماج نمو نوبااج نم ناميإلا رايتعاب اذه : لوقت ؟رخالا

 : ليق نإف : هريغ ىف نوي الام ةدافإلا نم هيفو « لحلا عافترال دكه نيبناجلا نم ركذلا نآلو

 ةجاحالفرخآلا امهدحأ لحال هنأل ( راف.كلا ىلإ نهوعج رئالف) هلوق نكي نكل كلذك هنأ به
 نييناجلا نم للا عافت را ديفي ال ظفالا اذمم ظفلتاا لون « ريغال اذه دوصقملاو . هيلع ةدايزلا ىلإ

 رهاظ اذهو ظفللا كاذب ظفلتلا فالخ

 نأ تاب نم هنإ لوقن 5 ) نهرمتيلع ناف 0 هلوق ىف املع نظلا 0 فيك ( عبارلا ثحبلا 02

 هلوق ىف لخاد ريغ هبحاص نأو ؛ للعلا ىرجم راج سايقلاو  داهتجإلا هيلإ ىضفي !هو بلاغلا نظلا

 . ( ملع هب كل سيل ام فمت الو)

 مهجاوزأ تبهذ نيذلا اونآف متيقاعف رافكللا ىلإ كجاو زأ نم ءىبث مكتاف نإو ]) ىلاعت لاق مث

 . 6 نونمؤ٠ هب مثنأ ىذلا هللا وقتاو اوقفنأام لثم

 1 11 امك كر لسا لاسد نأ ىلاعت هه مكدح نمي نأ قاورجسم وب رهدلا نع

 رانا هل ممئاسف نم انيلإ تراص نم رهم نيملسملا نم رافكلا لأسيو « مهيلإ تراص اذإ ةيلسلا

 تافناو مكقبس ىأ ( مكجاوزأ نم ءىث مكتاف نإو ) تلزنف نوكرشملا ىأو هللا مك نردعملا



 2 ةيآلا . مكءاج اذإ اونمأ نيذلا اهبأ اي : ىلاعت هلرق

 ام] ع ثالث َلاوَعَأ 6 نم ولخ ال نناعملا نأ وهو ؛ لوقعم نءسنوح ه>و تانآلا هذه 5 ف

 ىف ىلاعت هللا نيب دقو ٠ مل-ةسيو دانعلا كرتب وأن داتحلا كرات هنف ندا وأ دانه مشتت نأ

 . لاما هيضةةيام ىلع ةلاح لكىف هولماعي نأ نيملسملا أو ؛ راوحأ تايآآلا هذه

 مم ءآرب انإ مههوقل اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ مكل تناكدق) ىلاعت هلوق امأ
 ( ةدوم مهنم متيدأع نيذلا نيبو مكنيب لعحي نأ هللا ىسع ) هلوق مث « ( ىلوآلا ةلاحلا ) ىلإ ةراشإ رهف

 ةلاهلا ) ىلإ ةراشإ ( تانمؤملا مك .اج اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي هلوق مث « ( ةيناثلا ةلالا ) ىلإ ةراشإ

 ةلباقم ىف نيئمؤملا رمأ |ه ىلاعت هنآل ؛ قالخالا مراك» ىلع ثحو هيبنتو ( ةفيطل ) هيف مث « ( ةثلاثلا

 قياأ ود ىذلاب الإ مالكلابو « نسحأ ىه ىنااب الإ ءازجلاب ثالثلا لا روح ال كال

 رهظي ملو « نهم ةداهشلا ةملك وهو نام إلا ىضتقيام رودصل تانمؤ» نهام ىلاعت هنأ معاو

 .اليالا ىهو.ناجتمالاو ع ناحتمالاب نيناع] تانثل تافواتشم ننال وأ 4 هل قاملا ره ام نت

 ةحملا لرد / و هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو « نمنامإب نظلا ةيلغ لجل فاحلاو , فلحلاب

 ارسرإ: لإ نكوأ ند ةيعر تح رام هللاب « جوز ضب نم تجرخام وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب »

 ( نماعإ ملعأ هلأ ) هلوقو «.هلوض راو وق اجاالإ تحج رخام هللا ءاند ساملا تل اع

 : هريغو فلحلاب بلاغلا نظلا نع ةرايع وه ىذلا ملعلا ( نهومتءلع نإف ) « رئارساا ىلوت, هللاو ء

 مهل لح نه ال ) ىلاعت هلوقو ؛ نيكرششملا نوجاد زأ ىلإ نهودر: ىأ (رافكساا ىلإ نهوءجرت الف)
 كلذ 4 رويال نم نيبلابا وهقداع لك نيا ورأ | رظعاأ فلام 4 ام مونآو نط نوا< مه الو

 دري مل مكنه كم ىفأ نمو « مهيلإ دري ةكسم لهأ 5 2 انأ نم نأ ىلع ناك ةيبيدحلا ماع حاصلا نأ

 لَ ىنااو ةيلس» هيل سلا ثراحلا تنب ةعيبس ت 00 مروح ناك كغ كد 0-50

 ىأرما ىلع ددرأ د# اي لاقق ؛ بهارلا نب بص ليقو ؛ ىورخلا رفاسم اهجوز لبقأف « ةيبيدحلاب
 نال ناب تازنف . فحجت مل باتبكلا ةيط هذهو ءانم كات نمانيلع درت نأ ًأطرش انل تاطرش دق كنإف
 طيعم ىفأ نب ةبقع تنب مثلكم أت ءاج !منإلاق:أىرهزلانعو . ءاسذلا نود لاجرال ناكامت] طرشأا
 تبره تناكو « مييلإ امعجري نأ مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نوبلطي اراهأ ءاخ « قتاع ىهو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درف : ديلولاو ةرامع اهاوخأ ابعمو صاعلا نب ورمع اهجوز نم

 نعو «ءاسنلا نود لاجرلا ىف ظرشأ| ناك» مالسلا هيلع لاقف : انيلع اهددرا اولاقف اميحو اهوخأ

 كنيدفف تلخد نإو : انياإ امددر الإ كنيد ىلع تسيل ةأرما انه كتأي نإناكدبعلا نأ : كاحضلا

 « كلذ لسثم طرشلا نم ملسو هيلع هللا لص ىنللو ؛ اريلع قفنأ ىذلا امجوز ىلد تدر جوز الو

 مث ؛ ققنأا« اهجوز ىطعأو تفلخ مالسلا هيلع لوسرلا اهفلحتساو ؛ دهعلا اذهو محلا اذه خسن مث

 ىأ ) 0 نهومتنا اذإ نهردكتت نأ مكيلع حان ج الو ) ىلاعت هلوقو ء رمع اهجوزت

 دوع نم هب مصتعي ١| ةمدعلاو ( رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ) عضبلا رجأ رهملا ذإ نهروبم

 «)؟4 - را موو



 ةيآلا .'مكءاج اذإ اونمآ نيذلا امأأي : ىلاعت لو 1
 راسو 2 رتادف ه2 . ركل“ ل هدم ع سارا ١" ر 1 عرتودع مرت اس ل هب ده 0

 عن نمو تاّرججامم تاما مكءاج اذ ! اوُنما ء نيد لاي
 5 ع نمار 2 2 ه2 - هز يرت رترتو ع ه َِ 3 -

 مه لد نهال راف راع 0 ا إ ْن ركل هلق تام رم نهومتيلع ناف نيناعأب

 ا يدا سر اص هزة

 ع | نموحكتت نأ ها اوققْنَأ ام هوتاةو نك و مثلو

 2ع دز كاسر رقيادرزد دقو هر تو ه6 مس 2 ع و تق م

 متقفنا 8 | يلكتسأو راوكحلأ م | وكس الو نهروجا نهومتتا“

0 2111 

 دقم مه رثا_ هر راس هو

 ا.د ميكح م ع هلأ مكن ه4 مك هلأ مكح م كلذ اوقف ام اواكسلل

 نأ لع لوسرا اودهاع | ناك ما ربخ مهو « ةوادعلا ىف ةرهاظملاو ؛لا ةقلا كرت ىلع هيلي هللا لوسر

 0 0 ةدم ىلإ ٠ انولاو ريأأب مدل هنأ هيأ كلوش هأف ؛هوجرخ الو هولتاقيال

 نعو )ع نأ ادصاأو اسنلا م ليقوءأ ورد اممو 1 "ردع نذل : دها# لاقو ىلكلاو نيلئاقملاو

 ملف ءايادهب ةكرشم ىهزو هلع ةلت ف ابهأ كثمذدق ركب ىبأ تغب هال 8 تل اهنأ : ريبزلا نب هللا ديع

 2 ءاهفر 1 :و اهنم ليقتو هأ امانخ د نأ مسوهي اعشأ ١ ا |١ أهر 1 َق 04 لو دلاب : ال نذل 17 مو اهات

 :نسللانعو ؛ اهركردب موي| وجرخ 1 ه مشا مه ىنب نم موق هاما سابع نبأ نعو. اهمل]

 «ةيالا هذه ىلاعت هللا ل زن 316 نإ نك رخل مهنأب رق ,هأ ىف هنا لوسر ار نيملسملا نأ

 مل نيذلا ) نم لدب ( مثودبت ن 0 لاه || ةيآ اهتخسذ ةداتق لاقو « نيكرم ثلا ىف ةيآلا لبقو

 قدللاو ( مكولتاق نيذلا ) نم لدب ( ممولوت نأ ) كلذكو ( مكولتاق 2
 + اهي ال :

 ةيالادذه : ل وأتلا لهأ لاقو « ةوادعلا ىف مهن مدشإ مل ةحر آذهو ؛ ءالٌؤه لَو نع مان اعز

 | وطسقتو 0 هلوق و « ةعطقنم ةالاوملا تاك إ نع نيدلسلل و: نيك ل كو 0 ىلع كاد

 « لصاوتلاو ربلا لهأ ديري ( نيطسقملا بحي هللا نإ ) اهريغو ةلصلاب ديري سابع نبا لاق ( مهيلإ
 ماه امإ ) لاقف مهتل كنع ماني تلا نو ركذ مث ءاولدعتو 0 مهل | وؤوت نأ : لتاقم لاقو

 كاهنيال ) ىلاعت هلرقدك و هنأ ىو ( ةفيطل ) هيفو ( مهولوت نأ 005 مكولتاق نيذلا نع هللا

 .( يراقب ل يذلا نع هللأ

 نوناميإب ملعأ هلل هللأ نهون>تماف تارجاهم تانمؤملا 17 ءاج اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي ) ىلاعت لاق مث

 موا ة ةيعو هه نواحي مالو م 2105 قد هل فام كلاالا نهار د تلفا كا :مٌوم نهومتملع نإف

 قؤاوكحلا يصاب وكسم الو 06 نهرمتيتا اذإ نهو>كنت نأ دلع حانج ل اوةفنأ م

 .4 كح بلع هللاو منيب محي هللا كح مكلذ | فاما نأمل 1 مقفنأام !ارأنباو



 ع ةيآلا . نيددلا ىف مونناَقي مل نذلا نع هللا ك اهنيال : ىلاعت هلوق

 كرا نم مكوجر كو نيدلا ىف مكولت اهي نيد نع هللا دا
 2 رت رادع َي ه هم 37 هدر هز قد

 «( نيطسقملا بح هللا نإ مهلإ | واظسعتو 2 نأ
 538 سلا بس

 مكي نم م أو نيا كذا يأ ا يي اع

 5 نوما م كو م طم , موو نك مكجا نع ! لَ ازعل

 مال دعل انآ سشلرفق نم 1 ديرب ( ةدوم مهم متي داع نيذلا نيبو ) ىلاءت هللا نم دعو( ىسعو )

 : ورمع نب ليهسو « ماشه نب ثرحلاو , ثرحلا نب نايفس وبأو ء بر> نب نايفس وبأ مهنم ؛ ةكم

 ؛ ةدوملا بابسأ ليهستو « لاو>الا رييغتو « بولةلا ٍبياَعَت ىعرداق ىلاعت هللاو « ماز>ح نب ميكحو

 اورج,تال : مهضعب لاف « ىلاعت هللا ةريض> ىلإ اوعجرو ؛ اوملس أواوبات اذإ مهب ( ميحرروفغ هللاو)

 نوكي نأ ىع ؛ !هأنوه كبيبح ببحأ : ىوريو . رئارسااو تايفخلا ىلع علط» هللا نإف ؛ رجهلا لك
 اماموب كضيغب

 : هلي وأت ناكاذإ ( ةنتف انلعجتال انير ) ىلاعت هلوق نأ وه ةمكحلا هذه ىف « ثحابملا نمو )ل

 نأ 'لمتك تحت كلذ ناك اذإ :"كوةنف؟؟"كلذب أو اذه كرت ملف  الثم انءادعأ انيلع طاست ال

 راصتقالا“ف نبل ام ططاوقلا [نه ةيفو' "كلذو "اذ قأ'هن اكف هب ىلإ [ذاق ' انته نع ةاراع نك
 : 1 وألا كلت نم داو ىلع

 ا مالكلا ناكدقو (انبر انل رفغاو) ىلاعت هلوة ىف ةدئافلا ام : لوشي نأ 0 اقل < ىناثلا ١)

 نع ةءارباا اوبلط مهنإ : لوقنف . ميكحلا زيزعلا تاكا 0 :يذلل ةنتف انلعجيت ال : ليق اذإ

 1و ناك | راوغعت 1 ملول ىص 1 ذإ ؛ ةرفغملا نودب اهدوج و نكمءال ةنتفلا نع ةءاريااو « ةئتفلا

 ءدماحلا ىنعمب نوكي دق ( ديلاو ٠) ازوورفق هناك َنَع ةؤاع ةتفلا' ]نتف كلذ" انادكلا ١ هب

 مركشيو )2 قاخلا دمحىأ 2 مويلع رعنأ اب هقلخ نم ند و دعاك دوما ىتعمب و

 . لامعالا نم ليلقلا نع 3 نم ريثكللاب مزجت ثيح

 نيذلا ةلص ىف صخر رافكلا نع ةيلكلاب نينمؤملا عاطقنا كرت نم ركذ ام دعب ىلاعت هنإ مث
 لاههر انكلا نم ممولتاشب , م

 ١ ا نأ رك داناد نمير مكوجرخم ملو نيدلا ىف تاي يذلا نع هلل امال )

 مكرايد نم مكوجر 0 نيدلا ىف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاني ام « نيطسقملا بحي هللا نإ مهيلإ

 .  نرلاظل م كئاوأف 0 نم ممولوت نأ مكجارخ] لع اورهاظو
 اودهاع نيذلا دسهعلا لهأ مهنأ ىلع نورثك الاف )ص ولتاقي مل نيذلا ) نم دارملا ىف اوفلتخا



 ةيآلا . ةَنَيَق نادال ال انبر : ىلاعت هلوق 1

 8 ل هع 22 | ان دع ل 00-00

 دل تأ كن ا رفغأ اورفك نذل هب ال لاك
 0 ا -

 1 الا مث لس م : 0 ه-

 همهمسس م 2 هل ماده هو رثادع 2 6 هد د هدفا خا سس لس ودم

 نو م كتيب لعجب 51 هلأ ىعهع 22 ديما ل وه 5 نا لاَ 1 زعل

- 

 مى 2 م امنع اه 3 اس رتادع س <« اا هرتو ثورته اع لع سس يدع

 «1/و مر روفغ هللاو ريدق هللاو ةدوم 5 متيداع نيذلا

 ه-ل د  ءمشسسسللسمع

 دقل « 1. 0 ع كنإ | درا رفعأو 0 :هذلا ةنتذ انلمال انير (ّ ىلاعت لاق مث

 : 11 ىغلا وه هللا نإف لودي نمو رخآلا مويلاو هللا اوجري ناك نمل ةنسح ةوسأ مويف مكل ناك

 . 6 مبحر روفغ هللاو ريدق هللاو ةدوم مهنم متيداع نيذلا نيبو مكنيب لعجي نأ هللا ىسع

 | اف ا ءاذعأ العا ظااقتالا# نناع نا لاق" مههاربإ ءاعد نم ( ةنتق انلعجتال انبر ) هلوق

 الؤه ناكول اولوقيف كدنع نر "ار اد نارا جانبا :بذعتال : دها# لأقو ٠ قحلا ىلع مهنأ

 ا مهل ةنتف كلذ نإف ظ اناود قزرلا مهيلع طارت ال: ازكقاو "كلذ ذ مهباصأ امل قحلا ىلع

 . مههارإل وق نم ةيآلا تسيل اذه ىلعو  ةرفكلا هب بذعي ًابس ىأ ًاباذع ىأ , ةنتف انامجيتال هلوق

 ملسو هيلع هللا ىلص دم بادحالل ليق هناكف ء رم ام ةلج نم « ةيآلا ( انبر انل رفغاو ) ىلاعت هلوقو

 مكل ناكدقل ) لاقف « مالكلل اديك أت ةوسآلا ركذ داعأ مث ( اورفك نيذلا ةننق انلمت ال انبد )
 لاق ؛ هموقو مهار اب ءاستثالا نع ثلا وه اذهو ءهعم نذلاو مهارإ ىف ىف ىأ ( ةنسح وأ موق

 وجر نأكن نل) ىلاسعت هل رقو هللا بحأ نم نوبحتو هللا فااخ نم نوضبب ا! كت ضاع نأ

 ن1 ا باذع فاخمو هللا فاخي نمل ةوسألا هذه نأ نايبو ( ركل ) هلوق نم لدب ( هللا

 هئادعأ ةفلاخ نع (ىنغلا وه هللا نإف) رافكلا ةدوم ىلإ ليمبو مهم ءاستئالا نع ضرعي ىأ ( لوتي

 ةوادعب نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ امل: لتاقم لاقف ( هللا ىسع ) هلوق امأ . هتايلوأ ىلإ (دي+لا )

 هلوق ىلاعت هللا لزنأف مهنه ةءاربلاو مهراقأ عيمجو مهئانبأو مهئابآ ةوادع ىف اوددش رافكلا

 ىلإ مايع كلذو (ةدوم ) ةكم رافك نم ىأ ممم منيداع نيذلا نيبو مسني لدي نأ هللا ىمع )

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوزت ليقو . مايإ مهنتك انمو مالسإلا لهأ عم مهتطلاذعو مالسإلا
 ةييبح مأ تناكو ؛ ةوادعلا ىف هتميكش تخرتساو « نايفس ىفأ ةكيرع كلذ دنع تنالف « ةبيبح مأ
 ةينارصتلا ىلع اهدوارو رصنتف « ةشيحلا ىلإ ش>ج نب هللا دب هعاجإر عا ترجاهو ؛ كاس

 ىثاجنلا ىلإ مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف ءامجوز تامو ءاهنيد ىلع 50507

 1 غدفيال لحفلا كلذ : لاقف اهابأ كلذ غلبو «رانيد هلاعبرأ اهيلإ هنع قاسو ؛ هيلع اهبطخ



 سا ةيآلا . ةنينج ةوسأ مكمل: تناكدق : ىلاعت هلو

 كعب غالاح د قوق فال ميهاربإ لورق نم اذه ٠( 5 عت نقم كلل هللا اذار هلابك وكر
 نبا لاقو « مالسإلا ءاجر ا هدعارو ؛ هن كك رشا نإ هلأ باذع َكِنَع عفدأ 5 .

 (انبنأ كيلإ و) انرومأ عيمج ىف ىأ « ةيآلا (انلكوت كيلع انبر) هباأو ميهاربإ ٠ 1 نملك "مَ
 : ثحايم ةيآلا ىفو ؛ كترضح ىلإ الإ سيل ريصملا ذإ كيلإ ةيصعملا نع ةبوتلاب 1

 ناميإلاو (هدحو) هلوق ىف ةدئافلا ام ( هدحو هللاب اونءن ىتح ) لوقي نأ لئاقل 4 لوألا 0

 ناميإلا : لوقنف ( هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك) ىلا_ءت لاق اك. مزاوللا نم هريغبو هب

 ةلّوق نم دارملا ذ] ؛ هدحو هللاب ناممإلا مزاول نم: رخآلا مويلاو لسرلاو بتكلاو ةكستالملاب

 ؛ هللاب ًاناميإ نوكبال «هريغ ةيهولأب ناعإلا نأ ىف كمن الو : ةيهولآلا ىف هدحو وه ( هدحو )
 يل نزرع كرش ملا نقلا الا

 ١ هلوق نم : لون « وه ءىث ىأ نم ءانثتسا ( ميهاربإ لوق الإ ) ىلاعت هلوق 6 ىناثلا ) 7
 ةنس هوذنختيو « هياوستأي نأ مويلع تح يلا موق ةنسحلا ةوسألاب دارأ هنأ ال ( ةنسح

 ام نونتسي .

 (ةنسح ةزوسأ ) وهو قبس .ىذلا لوقلا نم ىتثتسم ( كل نرفختسال ) هلوقناكن نإ ( ثااثلا ١)

 هلوق ىلإ ىرت الأ « ءانثتسالاب قيقح ريغ وهو ( ءىثث نم هللا نم 4 كللمأ امو ) هلوق لأب اف
 دصقلاو « ةيبآلل هلوق ةلمج ءانثتسا ىلاعت هللا دارأ : لون ( ًائيش هللا نم مك كلمي نف لق ) ىلاعت

 ىعسو امو « كل ندفعتنسأ نأ لاق هن اك هل عباتو هيلع ىنيم هدعب امو هل رافغتسالا دعوم ىلإ

 ؛ رافدتفإلا لإ

 نه وهو « ءانثتسالا لبق امي لوقت ( انلكون كيلع انبر ) هلوق لصتا مع لبق اذإ 6 عبارلا ١)

 اكلي انتو نيشوتلل علمت: لروغلا ادلب نمآألا وه ىعملا نآوك نأ اور" تان! ة سال 2

 ًابيبنت مهنم ةءاربلا ىف هموقو ميهاربإب ءاستئالاو « ةرفكتلا نيبو مهنيب قئالعلا عطق نم هب ماصو

 . هب ةذاعتسالاو « ىلاعت هللا ةريضح ىلإ ةبانإلا ىلع

 الإ هب طبع الام داوفلا نم هبف لوقنف ؟ بيترثلا اذه ىف ةدئافأا ام لسيق اذإ 1 4 سها الا 0

 . وتلا لإ“ هعمل لكوتلا' ةدافإو + ةدافالا لدتا كوالا لاقت: ن أ كاذبا كلت لاا ءاعرا
 ىغينيال اع زاربحالا ىوقتلا ذإ ؛ ةباءالا ىوقتلاو ( 0 لدعجي هللا قي نمو ) ىلا عت لاق

 ركذ هن اكف ءالإ سيل ةسدقملا هتريضح قئالخال ريصملاو عجرملا نأ ىلإةراشإلاو ٠ 4 َّس

 : هجوأ ةعبرأ ىلع ( ءآرب ) ىف ةءارقلاو : ىغيذي كلذ ةدافإل مزاوللا ن :نوكيام هبينقعركذو ؛ ءىثلا

 فد.ضولا ىلع ءاربو «لاخ رك رسكسلا نم منذلا لادبإ ىلع ءاربو ؛ فارظك ءاربو « ءاكرشك ءآرب

 : ةءاطلاو ءاطلا لثم ؛ ةءاربلاو ءاربلاو  رادضملاب



 اللب تل تناك كق: ىلاعت هلوق 0

 سم رف هع اس ويعصتسا سع متاح هج ع عسكاتح ع

 3 هب مده هلال سا م6 ا 6.

 ا 6 0 اًماءص © را . سر هرسا 3 ا2ا00276)0 ه4 2 6[ ب هنا ياما سا

 7 9 5 0 مكب ارك 3 نود و نودكت اك وامكينم قاءرب

 6 ار نتا تال 2-2 لص هر جرش رس رأس لس ل و دق

 هك يهرب 10 لإ 0 ا 506 ها نأ ةاضغبل و ةوادعلا

 -ّ 2 ص

 را اس © 800: ا | تاه 0 -ذإٍ- هس اص. هت 6س 6 - 0-1

 كلا روتكرت كدلع انانإ» ءىث نم زم هلأ نم كل ناموا نرفختسال
 هه

 سلس 6م ا اص ع

 64 ريصلا كيل سن

 أرق و(لصدفيل) و نظر نروكتلاو 1 ( عفت اارشلرت انلق «ءىث ال فرظ (ةمايقلا موب )0 فاث 03

 . نونلاب ل صفنو لصفنو « هللاوهو لعافلل 0 لصفيو ؛ داصلا حتفو ءايلامضب لصفي : اريثك نبا

 « .ىثلاب ملعلا ىف غلبأ هنأ عم « ريبخ لقي لو ( ريصب نوامعت امب هللاو ) ىلاعت لاق ( ثلاثلا

 سحب سوسجلاك مهلمع لمي هنأ ال هيف هنم .هظأ ريصبلاو ملعلا ىف غلبأ ريبخلا نأ ( باوجلاو )

 4 لعأ هللاو رصنلا

 مكنم ءآرب انإ مهمرقل اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ ركل تناكدق )) ىلاعت لاق مث

 هدد-و هّللأب 1 ئه ىد ًادبأ ءاضغيلاو ةوادعلا م دب و أئنيب أدبو ب انفك" هللا /ناوذ نما نوديعتاا كو

 انبنأ  كيلإو الكوت كيلع اتبر ءىثث نم هللا نم كل كلمأ امو كل نرقغتسال هيبآل ميهاربإ لوق الإ

 . ( ريصملا كبلإو
 هلثم تنأ ىأ : كتوسأ وه : لاقي . هب ىدتقي امل ةودقلا لثم هب ىستؤ, ام ةرسآلا نأ ملعا

 ىلاعت هللا ربخأ نورسفملا لاق ؛ هب ىدتقي ام لكل مسا ةوسالاف « ىنأ ةوسالا عمجو . كلثف وهو

 ليش لوسد بادصأ أو , مكنم ءآرب انإ مهل اولاقو ٠ ا م,هوقنع او.بب”هباكأو ميهاربإنأ

 هلوق ىف هلهأن م ةثربتلا ىف ميهاربإ 2 ا را الفأ : لوي ءارفلالاق ؛ مهو قبو مهب اناناس

 كرشموهو (كل نرفغتسال هبال مهارإ لوقالإ ]) ىلاعتدلو ,ةو (مكنم ءآر انإ ) ميموقل اولاد ذإ) ىلاعت

 اوستكا :ةدانق ودها<لاقو : نيك < نورفختسيف هيبآل مها رإرافغتس انارانلاك نأ رت : قفا لاق

 نمو مهاربإىف ةنسحةوسس أ كلنإف مكموقرافك ن ماوءربت : ليقو « هيبال هرافغتسا ىفالإ هاكمهار ا

 مهاربإ نأ ديري : ةبيتق نبا لاقو . هيبآل رافغتسالا ىف ال ؛. مهم وق نم ةءاربلا ىف نينمؤملا نم.هعم

 صاألا سيل : ىرابنأألا نبا لاقو ( كل نرفغتسال ) هبال هلوق ىف الإ .ىث لكىف مرجمو مهاداع
 ( كل نرفغتسال ) هيباآل هلرق ىف الإ « هلعف ءىث لكىف ةرسأ مكمل تناكدق ىنعملا لب « هركذ ام ىلع



 موف ةيآلا . ءادعأ -_- - كا 1 : ع

 مم دم هدد 02 1
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 «.» يصب َنولَمحَت اه هلو 0000

 .قيلأ هنأ عما متالعأ امو متررسأ امب لقي لو ( متنلعأ امو متيفخأ امب ) ىلاعت لاق ( ثلا نإ

 لك رارس لا نم عمبأ ءافخالا ناف ٠ كلذ ىف سيلام ةخلاملا نم هيف لودنف .نورست وهو 0

 . رسلا نم ىخأ ىأ ( ىنخأو رسلا ملعي ) هلوق هيلع
 اذ_هل مزلتسم كلذ نأ عم ؛ نالعإلا ىلع ءافخإلاب للعلا مدق ( متيفخأ امب ): لاق 6 عبارلا إب

 اكهملع ىف نايس امه ذإ « ىلاعت هلع ىلإ ةيسنلاب ال ءاندع ىلإ ةرسنلاب اذه : لوقنف . سكع ريغ نم

 َ اعد َننكَكَف 0 رفكلا وهو ىخالا وهام ناب وه دوصقملا نالو ص

 نم نأ مولعملا نمو ( مكنم ) هلوق فة ةدئافلا ام ( مكنم هلعفي َنَعَو) ىلاعت لاق ( سماخلا )ل

 , رهاظف نينمؤالا نم ( مكنم ) نم دا ويجي اوس لض دقف ) لءفلا اذه لعف

 "ا نأ مزاي ال لعفلا كلذ لعفي نم نآل

 اوطسيو ءادعأ ك- 1 0 نإ ره لاقف دك لهأ نافك وانغ نكمل نا كن مث

 ةمانقلا ع مكدالوأ 2 ماجر [ كسفنت نا نا « نورفكت ول أودوو ءوسلاب مهتنسلأو مهيديأ م

 ("ل أونو 9 7 مكنماو ,نكمتيو ب اورفظي ( )م "وذقثي ) « ريصب نولمعت امب هللاو مكنيب لصفب

 ميلإ ١ وطسبيو ) م "وقد اصر كيل اورهظي : لتاقم لاقو سابع نبأ لوق رضوا

 هللا ءادعأ نأ ا مهنيد ىلإ اوءجرت نأ ( اودوو ) متدشلاب ( مهتلسلأو ) برضلاب ( مهيديأ

 ىلع بطاح بتوع امل ( مكماحرأ مكعفنت نل ) ةنيابملا نم مهنيب امل هللا ءايلواآل ةدوملا نوصلخم ال
 0 نم كانه هل سيلو « 0 يش امف دالو الاو «تابار هلأ ىه ىهو 2 ًاماح نأ هلكت لدا. لسعف ام

 مكعفنت نل ) لاقف , هتريشع نم كب مب هاخ نم ىلإ او:سحبل دب مثدنع ذختي ن]زداراف كتر

 لاق مث « مهيلع ةفاخم مهيلإ نوبرقتتو « ملجأ نم رافكلا نولاوت نيذلا (م كدالوأ الو ماعرأ

 رانلا رفكلا لهأو « ةنجلا ناعإلا لهأ لخديف مد الوأو مكبراقأ نيبو ( 9 لصفي ةمايقلا موي )
 : ثحابم 0 علا لمع امب ىأ ( ريصب نولمعت امب هللاو )
 باوج دروي فيك ( ءادعأ كل اونوكب رك وفقثي نإ ) فاشكلا بءاص هلاق 00

 طرشلا باب ق ىر# ناكنإو ىضاللا : ع ىضخاملا ظفاب (اودوو) لاق مث 3 « هلثم اعمال

 مكدادتراو مك رك يب م لك لبق اوداوو: ليق 4 1 ةتكن هيف نإف بارءإلا لع ع يا ير+



 ةيآلا . قملا نم مكءاج امب اورفك دقو : 0 م

 7 ا 1 م خا مما د ع ُُ 0 م همس

 سه دم هاهم م سا 2 اس هرعر - هر هاك هيما م -#_

 1 طم ل رد 3 مكبر

 1-0 ه٠ هز ه رتهسومد همام ةهراهمس هك م س مرئث وم ه5

 6١2 ليسلأ ا وس ل أض لق مم هلعفب نمو متتلعا 5 متيفخا اني معأأ 35 و

 نأ سم دقو « ةدئاز ءابلا : لاق نم مهنم ( سماخلا ) ةفاضإلاب فرعملا كل ذيكتف ءدرف لكل وانتي

 . ةقيقحلا ىف ةدياز نوكتت الف « ةدئافلا ىلع ةلمتشم ءايلاو « نكمت ال نآرقلا ىف ةدايزلا

 ميبر هللاب اونمؤت نأ رك ايإو لوسرلا نوجرخم قحلا نم مكءاج اب اورذكدقو إ) ىلاعت لاق

 امو متيفخأ ام ملعأ انأو ةدوملاب مهل] نورست قاضرم ءاختباو ىليبس ىف ًاداهج متجرخ متنك نإ

 . لوبسلا ءاوس لض دقف مكنم هلعفي نمو متنلعأ
 : ليقو « (قلا) نيدلا (نم مكءاج امب) اورفك مهنأ 00 لا>ال واولا ( اورفك دقو )

 اونهوت نآل ىأ ( اونمؤت نأ ةنيدملا ىلإ كم نم ىنعي ( مك ايإو لوسرلا نوجرخي ) ) نآرقلا ن

 اوذختت ال : وهو مدقت» هباوج طرش وه: 00 م رخ ملا نإ هوقو( قلب

 ؛ (نالوعفم امهنآل نابوصنم ( قاضرم ءاعتباو ليثس ىف اداهج ) هلوقو ؛ ءالوأ كو دعو ىودع

 : لاقف «ءىث مهلاوحأ نم هيلع قضضال هنأ ركذ مث , ةحيصنلاب لتاقم 22 0

 اوه نوكي نأ دكم ال٠1 متروظأ ىأ ( متلعأ امو ) رافكلل ةدوملا نم ( متيفخأ ام ملعأ انأو 9

 هلاثنلب ل هنطاب و هرهاظو هايافخ و ديعلا رئارس لعأ وه مرضعل لاق“ ككنو ىذام لك ىف اماع

 ؛ءاقاإلا ىلإو « رارسإلا ىلإ ةعجار ةيانكسلا نوكست نأ زوي ( مكنه هلعفي نمو ) هلوقو ؛ هلاوحأو

 0 | سنار لاغت لوقو . لبق نم ةرود ذم لاعفأللا هذه نأ ل" انآ رافكلا ذاك لاو

 نءو « هداقتعا ىف نامي إلا دصق نع لدع هنآ: كاع نبأ نع ( لوآلا ) : ناهجو هيف ( ليبسلا

 : ثحابم ةيآلا ىف مث ء ىدحلا نع قيرطلا دصق أطخأ دق : لئاق»

 «ىتايلوأ متنك ن نإ فل دعانا ل ود ل ىلا ردت الب قاعتم ( متجرخ متنك نإ ) © لوآلا ١

 ' لع ناس ن العلا. انغالا نا متلعدقو مكدارسإ ف ّ لئاطىأ : هانعم « فانئتسا (نورستو)

 الف كلذك ناكولو « ةيطرش ةيضق « ةيآلا ( متجرخ متنك نإ ) لوقي نأ لئاقل ( فاثلا إل

 لوقف ؛ نكم هنأ مولعملانمو ٠ ىهناكلذنودب ( متج رخ متنك نإ ) هلوةوهو « طرشلا دوجو نكي
 0 عومجما دوجو نكي الو . ظفللا يرصب ىبلل ال « ىهنلا كلذ ىضتقمل طرش عومجملا اذه

 ةاضرملءاغتبا نوكي دق جورخلا ذإ « ةرهاظ ىتاضرم ءاغتبا ىف ةدئافلاف . ًامتاد دوجوم كلذ نآل كلذ

 , نوكبال دقو هللا



 مقرب ةيآلا . ىودع اوذختنال اونمآ نذلا اهمأ اي : ىلاعت هلوق

 , قفاثلا:اذهقنءبرضأ هللا لوسراي ىنعد :.رمع لاقف ؛هرذع لبقو هقدصف« موباع هسأب لزنيىلاعت
 اولمعا مه لاقف ردب لهأ ىلع علطا دق ىلاعت هللا لعل رمعاي كيرديأم ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ةيآل] ريثست امأو ع تلزنف معا هلوسرو هللا لاقو « ربع انيع تضافف « مل ترفغ دقف مّشام

 قيدصتلا وهودحاو .ىقهسفن ىف هنأ ناعإلا قكإذكو « مدق ) اونمأ نيذلا اهمأ اي ) ىف باطخلاف

 اودختت ال.) ىلا.ت هلوق امأو « ةلزتعملا هيلإ بهذ ا ٠ تاعاطأأ ىهو ةريث 2 ءارشأ 1 كاقا

 وفعك٠ ادع نم لودف ودعلاو ٠ ءالوأوأىودع امهو , نيل وءفم ىلإ ىدعت» نذحاف ( مكودعو ىودع

 امهو , ةقادصلادض ةوادعلاو ؛ دحاولا ىلع هعاقي] عمجا ىلع عقوأ ردصملا ةنز ىلع م
 « ناكمالا ةدام ىف ناعفتري امهنكا ؛ ةدحاو ةهج نه 1 نامز ىف , دحاو ل<+ ىف ناعمتجي ال

 ؛ هليلخ نيد ىلع ءرملا » مالسلا هيلع لاقو « ىنيد ودع ىأ ( ىودع ) ىسياركلاو جاجزلا نعو

 هللا لاقف , قثوأ ناممإلا ارع ىأ رذايأ اي د رذ ىآلل مالسأا هيلع لاقو « للا نم مدحأر ظيلف

 (ةدوملاب ؛مهلإ نوةات) ىلاعت هل وة و « هللاف ضفغيلاو هللا بجحلاو هللا ةالا وللا لاف مءادلوسرو

 : نانا هيف

 مظنلا بحاص لاق ( لوآلا ) هوجو هيفلوقن « قلتي اذام : (نوقلت ) هلوق « ىلوألا ةلأس لا ١
 اوذختت الب قاعتي نأز وج فاشكلا ىف لاق (ىااثلاو) ءارفلا هلاق « ءايلوأ ىه ىتلا ةركنلا فصو وه

 ؛ءاياوأل ةلص نوكيالف  افانثتسا نوكي نأ زو و لاق ( ثلاثلا ) هل ةفص ءانوأ وة سل

 ىنلا رابخأ مهلإ نوقلت : ىنعملاو ( ملظب داحلإب هيف دري نمو ) ىلاعت هلوق ىف ىهك ةدوملا ىف ءابلاو

 . ( ةدوملاب مهللإ نورست ) هيلع لدي و « مهنييو مكنيب ىتأا ةدوملاب هريسو ملسو هيلع هللا ىلص

 سك دقو, كك افك اله ىدسعلا داعا( ليلا فحابم ةنالا ىف 4( ةيناثلا ةلأسملا 2

 نوكت نأ دعي ال لوقت . ذاخعالا كلذ مزاول نم ةدوملا ةيحلاو « ةدوملاو ةبحبلل ةيفانم ةوادعلا

 يه نإ ) لاحت هلرقر ىلإ ىر الأرع | نصأ لإ ةشيلا ةدرالو ةحناو نا م) كل هلا فال

 امل ( ىفاثلا )  اندايك أ اندال وأ » لاق مو هيلع هللا لص ىنلاو (رملأ ودع مكدالوأو مكجاو 5

 :. لوشن ؟ نينمّثل) ودع ىداعإ هللا ىدع نآل ( كوسم )ل مم هب فت 5 ( ىودع )لاق

 لاقاك ىف اودع نورك نأ 8 ا 0 مزلبال امإو ؛ مزالتلا اذه نم مزال رمآلا

 لقي ملو 6 ودعو ىودع) ؛ لاق مل( ثلاثلا)٠ )ل ًاودع مكدالوأو مكجاوزأ نم نإ )

 نوكفي هلوسر ةحمو ىلاست هللا هب كمست رفاكللا م نما نس هرادملا : لرهف15

 هنأ امل « ةلعل ال ديعال ىلاعت هللا ةرضح ةبحمو « ةلعل ىلاعت هللا ةرضحل نامبإلا لهأ نم دبعلا ةبحن

 نآلو « ةلعل ىذلا ىلع مدقم ةلءل ال ىذلاو : الصأ ريغلا ىلإ هب ةجاح الف ؛ قالطإلا ىلع ىنغ

 ( عبارلا ) « ىندآلا فرطلا ىلع مدقم ىلعألا فرطلاف : نيفرطلا ىلإ ةبسن هل ناك اذإ ءىثلا

 فيرعتلا فرح فرعملا نأ اك : لوقنف . ظفلب لولاو ودعلاو « ًايلو-لقب لو ( ءايلوأ ) لاق

 نو - رظ علو



 ةنحتمملا ةروق ؟

 ) ةندم ةآ ةرثع ثالث مو )

 0 8 ني 0 ا : 6

 5 0 / ابلاغ سلسل
 00 © يع ل ١ يك

 اسس ةاده 6م هر مس رثوالا سس هدو م رثلا_ي رت سلس نس رجال 2 يدق ىلا تتار سا -

 ةدوملاب مهبلإ نوقلت ءاياوا مكودعو ىودع اوذختتال اونما# نذلا

 32 ا اس 1

 4 ميحرلا نمحرلا هللا مس زر

 :لئاسمةيآلاىفو م ةدوملاب مهلإ نوُلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذ>:ال ا نيذلا اهيأاي)

 ناب ّق ناكرتشي امنا وف أهليق 6 قلعتلا 4 قدحت ةلح نم نأ معا 4 ىلواللا لاقل م

 م نإف ١ مثديغو ىراصتلاو دوولا ند هنامز ف ني رضاحلا ع سو هيلع هللأ ىلص لوشرلا لاح

 ىذلا ىنلا هنإ هللاو : اولأق مهنإف « ريدضنلا ونب مهنلمج نمو , هقدصب اوفرتعاو حلصلا ىلعا ردد

 امإو حيرصتلا ىلع امإ ءلاتقلا ىلع اومدقأو كاإذ م موضعل و 2 ةأروتلا َّق هةتفصو هتعل أندجو

 لواألا قلعت امأو « نطابلا ىف رفكلا لهأ عمو « رهاظلا ىف مالسإلا لهأ عم مهنإف « ءافخإلا ىلع

 نم ىلاعت هللا ةرضحل ةديهلا تافصلل ىلع لمتشي ةروسلا كللت رخآ نأ امل « رهاظف رخألاب

 كلت فرتعل مل نود عم ظلال ةمرح ىلع لمتشم ةروسأأ هذه كك 5 اهريغو ةنادحولا

 . تافصلا

 بتنك امل « ةعتاب ىلأ نب بطاح ىف تازن امنأ ىور دقف لوزنلا ببس امأ 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 و مكر ذح اوذخ 3 وزغي نأ ديريو حتفلل زهجتي ملسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةكم لهأ ىلإ

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىإ تدءاج را مل لاشي 0 مشاه 0 ةالوم أما عمباتكسلا كااذلسرأ مث

 ال تأاق ؟ تح ةرجابمأ : لاق « ال تلاق ؟ تح ها : مالسأ هيلع لاو ؛ ةنيدملا كلا 9 نم

 ةدب دش هج اح تويتحاو م ويلا كإذ ىفاولتقىأ مح ردن موي ىلاوملا بهذ لو تلأق 9 كب 1 ف لاق

 اهاسكو ريناند ةريشع اهاطعأو بطاح اهاتأف ءاهودوزو اهوامحو اهوسكف بلطملا ىنب الع ثخع

 مالسلا هيلع لوسرلا هللا علطأف ؛ ةرئاس تجرفع , كه لهأ ىلإ باتكلا كلذ ابلمحتساو ًادرب
 نع اهولأسو اهوكردأف ٠ ناسرف مثو اهفلخ ريبزااو ةحلطو ًارامعو رمعو ًايلع ثعبف « كلذ ىلع
 لسو « هللا لوسر بذك الو ءانبذك ام هللاو : مالسلا هيلع ىلع لاَقف « تفلحو تركنأف كلذ
 هض ردعف دهس و هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لل ناتكلاب اوءاخ 0 هر صاقع نم ا 2 ةقيس

 هللا نأ تيلع دقو « مهنه برقتأ نأ تدرأف الامو الهأ كب ىل نإ : لاقو « ىفرثعاف بطاح ىلع



 ؟ةوم ةيآلا .٠ قدا ,اوسسألا هل : ىلاعت هلوق
 0 ب ا ل لل ل يل ل ل وجي ب يسجل سل صح مح سس بيس مهم ل سو سس سيم م م سحا ك0

 2 لو دف 8-5 تا رع ل هنا ع سة مهادهرلا

 0 وهو ضرالاو تاومسلا ىف (م هل حسي د ءاسالا هل

 م 6 ده

 د ميكا

 مدقم تاوذلا داحبإ ن 3 رودملا ىلع ءىراب املا مدقو. هديل "يلع مدقم ةدارإلا حيجرت ل

 ا داحبإ ىلع

 . ( ىنسحلا ءامسالا هللو ) هلوق ىف هانرسف دقو © ىنسحلا ءاسمسالا هل ) ىلاعت لاق مث
 لوأ ىف هريسفت رم دقف « ميكحلا زبزعلا وهو ضرالاو تاومسلا ىفام هل حبسي ل هلوق امأ

 لم انديس ىلع هتالصو ا بر هلل دخلاو «باوصلاب ءأ ىلاعتو هنأ بس 0

 . ًاريثك لست سو . نيممجأ هبتحو هلآ ىلعو ىمألا ى



 عاد ار رث ء دع همودع 2 1 مايبع رع دماء زولا ب62 تف 22 ه2 هنن و عد

 روصملا ةىرالا قلان | هللا وه ا( » نوكرش أع هللأ ناحبس ١ ب |

 31-0 - أ

 امهو ٠ نيفرح ىف الإ لعفأ نم الاعف عمسأ مل لاقف : هارك إلا ىف ةفورعملا ةسغللا ىهو , هربجأ نم

 : ىرابنآلا نبا لاق (ثلاثلا) رابقلاوهرابجلا لوقلا اذه لعو ؛ كردأ نم كاردو , ربجأ نم رامج

 لاق ( عبارلا ) ةرابج لوانتملا دب تتاف ىتلا ةلخنلل لبق هنمو « لاني ال ىذلا هللا ةفص ىف رابجلا

 ةفص ىف رابجلا 27 نم هانركذ ىذلا اذه : علطول لاق « ميظعلا كللملا وه « رابجلا :”سابع نبا

 ( قاثلاوبر' ناني مهيلع تنأ ا امو ) هلوقك طاسملا ( اهدحأ ) قاخلا ةفص ىف ناعم راب .جللو ؛ هللا

 مو ) هلوقك . هللا ةدابع نع درهتملا ( ثلاثلاو ) ( نيرابج ًاموق ابيف نإ ) هلوقك مسجلا ميظعلا

 نوكتت نأ الإ ديرت نإ ) هلوقو ( نيرابج متشطب ) هلوقك لاتقلا ( عبارلاو ) « ( 178 اعجب

 . ( ضرآلا ىف ًارابج
 هنن او هيكل ذل" كانغ لادم 000 هد أمأ

 مظ ن ع مظحت ىذلا : جاجزلا لاق ( امن !انو) ءوس لك نع مظعتملا : ةداتق لاق ( اهيناث ”و) هلثم ءىث

 00 كلل: برعلا دنع ءايربكلاو ,ءايربكلا وذ ةربكتملا : ىرابنالا نبالاق ( اهعبارو ) دابعلا

 نآل « مذ مسا قاخلا قح ىف ربكتملا نأ لعاو «( ضرألا ىف ءايربكللا امكا نوكستو ) ىلاعت هلوق

 , ولع الو ربك هل ع ل قلخلا ق>ىف 2 كإلذو ؛ نكشلا لف نم رهظي ىذلا وه ريكدملا

 . هقح ىف ًامومذم كلذ ناكف «ًابذاكن اك ولعلا رهظأ اذإف « ةنكسملاو ةلذلاو ةراقحلا الإ هعم سيل لب
 هلالج فيرعت ىلإ دابعاا دشرأ دقف هروظأ اذإف « .ايربكااو ولعلا عاونأ عيمج هلذ هناحبس قحلا امأ

 : : مسإلا اذهل دا 1 هناد.س هقح ق حدملا 0 ىف كلذ ناكف «هولعو

 اكراشم نوعدب و نوريكس دق نيقوا#لا نإ : ليق هناك( كرت اعلا ا 0 لاق

 بسحب نوصقان مهنآل قاخال لصاح وه ىذلا ربكستلا نع هزنم هنا>,س هنكسل فصولا اذه ىف هللا
 رلخلا كلف هناك ىذا اما فاذلا تاممتلا لإ يدكللا ناصق مض ان وكي ريكلا مم ؤاعداف « مهناوذ

 ةفص تابثإ ىف نوك رشي امع هللا ناحبسف ٠ لاي ىلإ لاك مض كلذ ناك هربظأ اذإف «ةزعلاو

 : قادلا ريكس

 «.ةصاوصخم هوجو لع ةلاعفأ ردقي هنأبهانعم ريدتتلا وه قلخلاو (« قااخلا هللا وه ال لاق مث

 . ةدارإلا ةفص ىلإ ةعجار ةيقلاخلاف

 كلذلو « ماسجألا عارتخا ديفي هنأ الإ دجوهو عناص انلوق ةلزنم وهو 4« ءىرابلا )ب لاق مث
 : معطلا و نوالاك ىه ىنلا ضارءاللا ىف لاقي الو . ةيرب قلخلا ىف لاكي

 ١) ءىرابلا ىلع قااخلا ركذ مدقو , ديريام ىلع قاخلا روص قاخ هنأ هانعف 4« روصملا امأو «



 كو ةبآلا . نميهملا ندؤملا 0 :.ىلاعت هلوق

 00 ك4 ُريرعلا نميهملا نمؤملا مالسسلا الا

 « تافاصلاو تاذلا ىف ةهازنلا ىف غيلبلا وهو: حنفلاو 5 مضل أد: ءىزق 4 سودقلا ٍْز لاق م

 هلوقريسفت ىف هنم ءىش ىضمو « ديدحلا ةروسلوأ ىف هانحرش دقو  ءامسالاو ماكحألاو لاعفالاو

 .'هتاكرب ترثك ىذلا هنإ : نسحلا لاقو ( كل سدقنو )

 مكيلع مالسو « مالساا راد هنمو ةمالسلا ىنمب هنأ ( لوألا ) ناهجو هيف ( مالسلا ) هلوقو
 اذه ىلعف ليق نإف . لدعو ٠ ثايغو ؛ ءاجر : لاقي اك صئاقنلا نم املس هنوك ىف ةغلابم هب فصو

 , ًاسودق : هنوك انلق « لصالا فالخ راركشلاو ؛ قرف مالسلا نيبو ء سودقلا نيب قبال ريسفتلا
 هيلع أرطيال هنأ ىلإ ةراشإ « املس : هنوك . رضاحلاو ىضاملا ىف بويعلا عيمج نع هتءارب ىلإ ةراشإ

 الوهتمالس لو وتهناف ؛ بويعلا نم ءىث هيلع ًارطي ىذلا نإف . ليقتسملا نامزلا ف بودغلا نم :ىث

 . ةمالسلل ًايجوم هنوك ىنعمب مالس هنأ ( ىناثلا ر املس قبب

 وهف هنمؤ, هنمآ لاهي ؛ هباذع هءايل وأ نمآ ىذلا هنأ ( لوآلا ) ناهجو هيف 6 نمؤملا إل هلوقو
 ةمأ نأ لجالوأ ؛ مهل ةزجعملا راهظإب هءاربنأ قدصإ هنأ ىنعم ىلع امإ ؛ قدصملا هنأ ( ىاثلاو ) نمؤ»

 هللا نإ مث 0 ىلع ءادهش اونوكستل ) لاق اك« ءايبنألا رئاسل نودهشي ملسو هيلع هللا لص دمت
 هلوق ىف فذح امكراجلا فذ> ىلع هب نمؤملا ىندي ؛ ميملا حتفب : ءىرقو . ةداهشلا كلت ىف موق دصي

 . ( هموق ىموم راتخاو )

 لاق ٠ نالوق هلصأ ىف مث . ءىش هنع بيغي ال ىذلا دهاشلا هانعم اولاق 4 نميبملا إل هلرقو

 نميبم « نورخآ لاقو « ءىثلا لع بيقر ناكاذإ « نميهم وهف « نميهي « نميه : ةديبع وبأو ليلخلا
 ًانميبمو ) هلوق دنع هؤاصقتسا مدقت دقو ء نمؤملا ىنعمب نوكيف « نمي نءآ نم « نميؤم هلصأ
 : دشنأو هقزرب هقلخ ىلع مئاقلا نميبملا : ىرابنآلا نبا لاقو ( هيلع

 يكشلاو قرعلا قلنا ةسيف هيا الا يح

 . هدعب سأانلا ىلع مئاقلا : هانعم لاق

 . رهاقلا بلاغلا امإو « ريظن هل دجويال ىذلا امإ وبف م زيزعلا )) امأو
 . ريسكلا حلصأو « ريقفلا ىنغأ 01 زم لاعف هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيفف 4 رابجلا ١ امأو

 : جاجعلا لاق ؛ ءاضترا ىذلا هنيد رباج وهو « ريقفو ا ىرمعل وهأو : ىرهزأالا لاق

 ظ رج هلا نيدلا رج دق د
 هنإ ىدسلا لاق ؛ هدارأام ىلع ههركأ اذإ اذك ىلع هربج نم رابجلا نوكي نأ ( فاسثااو )

 نيب زاجحلا 6 7-2 ( ميك : ةغل ىه ىرهز هلا لاق «:ةدارأاَم ىلع مثرب-# و سانلا رهشي ىذلا

 ىنعم اذهب رابجلا ءارفلا لعجو . فلأ ريغب اذك ىلع ناطلسلا هربج لوي ىعفامشلا ناكو ؛ اهنولوةي



يآلا 3 راثلا بارصأ قودسإ الأ: ىلاعت هلوق دفا
 ة

 -ِ 2 2 عك دم 2, 2هع عه هدم يت سهو ع  «دهرتا هوو هموم ل

 ظؤ20 نوزئافلا م 2 ةنجلا باع ةنجلا باعصاو رانلا باتا ىوتسي ال

 كوه ةيَح نم اعدم اعشاخ هني لبج ىلع نأ“ 6 1 00

 ا ل 7 تع
 وأ

 20 وه 1 نا ملل ساذل اًيرضَت لا 92

 رئادع س رن راو هت ردع مر _آ ملا ع

 إ

 كلا وه الإ هلإ ال قا. 1 صقل

 : لاقف نيقيرفلا نيب قرفلا نيب ( مهفنأ مهاسنأف هللا | 5
 . ( نوزئافلا مه ةنجلا بادكأ ةنجلا بادكأو رانلا بادكأ ىوتسي ال 2
 عضوملا اذهلثم ىف قرفلا اذه ركذف «ةر ورضلاب مولعم نيقيرفلا نيذه نيب توافتلا نأ ملعاو

 : ناتلأاسم هيفو « قرفلا كلذ مظع ىلع هيبنتلا هنم ضرغلا نوكي

 تلد ةيآلا نال . ةنجلا لخدي ال ةريبكلا بحاص نأ ىلع ارجتحا ةلزتعملا 9 وألا ةلأسملا)

 باوصأ ناكل ةنجلا ىف ةريبكلا بحاص لخد ولف ؛ ناي وتسي ال ةنجلا باعأو رانلا باعصأ نأ ىلع
 : مولعم هبأوجو , زئاج ريغ وهو « ناي وتسب ةنجلا بادكأو رانلا

 ههجو انبب دقو « ىذلاب لتقي ال مللا نأ ىلع ةبآلا هذهب انباصخأ جتحا 4« ةيناثلا ةلأسملا 2

 . تايفالخلا ىف

 : لاف نآرقلا صأ م ظع تانا.بلا هذه حف ال ىلاعت هنإ مث

 ىف لءجول هنأ ىنمااو ( هللا ةيشخ نم ًاعدصتم 5 هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول إل
 . هللا ة نيو وي َن ارقلا هيلع لزنأ مث ' ' مكيف لعج اكل قع لبجلا

 مالكلا اذه ركذ نم ضرغلا ىأ ( نوركسفتي مهلعل سانلل ام. رضن لاثم الا كلتو ( لاق مث
 دعل نم كيو تسسف مث ) هلوق ريظنو ٠ ؛ مهعابط ظاغو ازانكبلا ال وه ب وإف ةزاثق ىلع هيننتلا

 ةفصلا رظع نأ مولعمو مظعلاب نآرقلا فصو امل هنأ ملعاو ( ةرسق دشأ وأ ةراجحلاكىهف كلذ

 : لاقف هللا ةمظع حرشب كلذ عبتأ . فوصوملا مظعل عبات

 . ةينالعااو رسلا ليقو ( ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وهالإ هلإال ىذلا هتلاوه ل
 . ةرخآلاو اءثدلا ليقو

 الاوقأ اوركذف نورسفملا امأ  ىلقع رس هيفو ظفالا ىف ةداهشلا ىلع بيغلا مدق ىلاعت هنأ معإ

 . هودهأش امو دابعلا نع باغام . دوجوملا ةداهشلاو « مودعملا بيغلا ليقف ؛ ةدامشلاو بيغلا ىف

 . هريشفت مدقت دق كلذ لكو « كلما وه الإ هلإ ال يذلا هللا وه ل لاق مث



 0 ةيآلا . رانلا ىف امهنأ امهتبقاع ناكف : ىلاعت هلوق

 ا َنيلَظآ دا َكِذَو اب نيَدلاَح راثلآ ىف 5م أ امهقاَع ع
- 

00 

 ايضا 4 نإ 10000 7 ءا زقرت اوه اونما« ند
 حقا
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 ًاشيرق ناطيشلا ءاوغ] امإو ٠ رفكلا ىلإ ناطيشلا ةوعد مومع امإ دارملاو « ةبقاعلا ىف هنم أربت مث

 ا هلوق ىلإ - 5 راج ىنإو ساذلا نم مود | م بااغال) هلوقب ردب موي

 : ناتلأسم هيفو (« نيملاظاا ءازج كلذو اهيف نيدلاخ رانلا ىف ب امهتيفاع ناكف ( لاق مث

 ناسنإلاو ؛ ناطيشلا ةبقاع لثم دووملاو نيقفانملا ةبقاع ناكف : لتاقم لاق 4 ىلوألا ةلأسملا 2

 انا ك1 ذاض: كح
 ىفو «نأر بخ هنأ ىلع ء اهيف نادل اخ دوعسم نبا أرق : فاشكتلا بحاص لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ( امهتقاع) ءىرقو ٠ لاح ( اهف نيدلاخو ) فرظلا وه ربخلا ةرووشملا ةءارقلا ىلعو ؛ وخل رانلا
 . ( ميظع لظل كرشلا نإ ) ىلاعت هلوقل ؛ نيكرشملا ىأ ( نيملاظلا ءازج كلذو ) لاق مث , عفرلاب

 سفن رظنتلو هللا اونا اونمآ نيذلا اهيأ اي ١ لاف نينمؤملا ةظعوم ىلإ عسجر ىلاعت هنإ مث

 دغلاو سفنلا ركذ مث ءهل أبيرقت كءوب ىلب ىذلا مويلاب هامس ةمايقلا موي : دخلا . 6 دغل تمدق ام
 ةرخآلا تمدق ايف رظنت ىلا سفنالا لالقتساف سفنلا ريكنت ىف ةدئافلا امأ . ريكشتلا لبيس لع
 دغلا : ليق هناك ءهرمأ ماهيإو ةميظعتلف دخلا ريكسنت امأو « كلذ ىف ةدحاو سفن رظنتلف : لاق هنأاك

 :ىظلا هيكل ا رشات

 لمحي وأ اديك ات ىوقتلاب الا ررك (« نولمعت امب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو ١ لاق مث
 . ىصاعملا كرت ىلع ( ىناثلاو ) تابجاولا ءادأ ىلع ( لوألا )

 ( لوآلا ) : نابجو هيفو 4 مهسفنأ مهأسنأت هللا اوسن نيذلاك ا ونوكست الو ١) ىلاعت لاق مث

 ( ىناثلا ) هدنع مهعفني امب ال اوعسي مل ىتح مهسفنأ قح نيسان مهل هللا قح اوسن : - لاق

 مهيلا دتريال ) هلوقك « مهسفنأ هيف اوسنام لاوهأألا نم ةمايقلا موي مهارأ ىأ ( مهسفنأ مهأسنأف ؛

 . ( ىراكس .ءاقرلاوركاج لمان كيتا : نأ مهفرط

 نينءؤملا دشرأ امل ىلاعت هنأ ٍلعاو « مذلا هنم دوصقملاو ( نوةسافلا مم كنئاوأ ١ لاق مث
 نيذلا ) هلوقب نيرفاكلا ددهو ( دعأ تمدقام سفن رظنتلو ) هلوقب ةمايقلا مو مهتحلصم وهام لإ



 ةينآلا . ناسنالل لاق ذإ ناطينشلا لك : ىلاعت هلوق >>
 هم ل هز 3 هم هرث كسا ١ هك مرترت رترتلال سس لع ىرت رئت هس م لس هرتس هر هرع رن عا

 «ئد ثواقعي ال دل وع عال عب مد مم مهساب

 »١6« ملأ 5-2 5 مهم 1 0 هلا 1 5 ممل ' نم نين أ لثك

 هنا كل او نإ لاق هك افكر فك ناتثالا لاَ ذِإ نآطيشلا لثمك
 سوردق ل سانا دع

 «152 نيملاعلا بر هللا فاك

 ءئرفو 0 ع هترصنو هّللأ ديت نأ 3 تعرلا ممولق ىفقاأهتانأ ب بسب كلذو ردح ءارإو نم أ

 رادجلا امهو ردجو ردو رادجو فيفختلاب ) ردد (

 . ( نولقعيال موق منأب كلذ ىتش مهمولقو ًاعيمج مهبسحت ديدش مهيب مهسأب ل ىلاعت لاق مث
 مبضعب ناك اذإ نوكي امن] هب نوفصوي ىذلا ديدشاا سأيلا نأ ىنعي ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث ةيفو

 دنع لذي زعلاو . نبي عاج ثلا نآلا ٠ ةدشاو أبا كذ م قي ا <ةاماقن اذ طاف ء ضب عم

 » اذنك و 1 ناعفنل نولوةيا وعمج ا اذإ ممم لا : دفا لاق ) ا ( ةلوسرو هللأ ةيرا

 ل ادهلل جورخلا نع نوزرت# مث 2 نوصحلاو ناط.حلا كاك نم كب دش هك نيد :هواأ كوددم مه

 ودع ما 2 : 0006 نا لاق ) اهتلاثو ( نينه وألا نو مب اعفدل 2 دي دش مم مف مهسأف

 ىف مهبسحت ىنعي ( ىتش ممولقو اعيمج مهبسحن ) ىلاعت هلوق لي وأتلا اذه ةك ىلع ليادلاو « ضعبال

 مهنيو « رخآ بهذم ىلع مهنم دحأ لكن آل « ىتشف ممولت امأ . ةبحملاو ةفاآلا ىلع نيعمتجم مهترود

 : ناهجو هيف (نولةعيال موق مم كلذ) هلوقو 0 مها ىلع نينه ؤملل ميجشل اذهو )2 ةدب دش ةوادع

 م ارسل كم 0 مل ظحلا هيفام نولقعيال موق مهنأ ببسب كلذ نأ ( لوألا )

 : مهأوق نهوي ام بوأاقلا

 مهلثم يأ 6 ميلا باذع ملو مههسمأ لابو وقاذ ًابيرق مهلبق نم نيذلا لك + ىلاعت هلوق
 لم دوجوك ردقتلاو ؛ لدق انلق ان رق بصتنا م : 1 اننا نام رد التم 0

 : مهلوق نم هللا لوسرل مهتوادعو مهرفك ةفاعم رم ىأ ( مهرمأ لابو اوقاذ ًابيرق ) ردب لفأ
 باذعء ةرخألا ىف 5: هلو ) ايندلا ىف لّتقلا باذع اوقاذ ىندي ةبقاعلا ءىبس مج خو 0 لبو ا

 ( مبلأ

 لاق رفك الف رفك !ناسنالل لاق ذإ ناطيشلا ل 5 لاف الثم نيقفانماو دوولل 0

 مهوقب يضالا ىب اورغ نيذلا نيقفانملا لثم ىأ ©« نيملاعلا بر هللا فاخأ نإ كنم ءىرب ففإ

 ( رفك | ناسنالل لاق ذإ ناطيمشلا لثنك ) مهدهعب اوفو امورهولذخمث ( مكمم نج رخنل متج رخأنا )



 "0 ع “66 مد هسا ا رك #82 2 همم 0 2س 211212 85-7

 1ر0 و فرس لواط كف لك لا 1 تاكو

 امه ما و. هاو ل 22 ه2 ع 1 - 2 هردع هب يسن

 هام طوع مثال ودا نورس اال مكر دال ا قلل
 ريس ص بخ

 َر هلو مر 3 1 21 م 58 رتشورل سس مك نر 22

 نع يرقلاو | اعمج ا ؛ ال 00١ نوهقي ال موق مهنأب ك
 ص - ب

 مالا تر هلام ه

 ردو ماو ند .

 ىأ ( مكيف عيطن الو مكعم نجرخنل ) ةنيدملا نم ( متجرخأ نئ ار دوم يلة منع ىلاعت

 3 0 هنإ مث ( مكنرصتتل مللت وق نإو ) مهوب 5 رصنلا مثودعوو ( أدبأ ادحأ) كن الز

 3 نوبذاكل 3 | دهشإ هللاو ( لاذ لولا اذه ُْق نيبذاك مهن 6 ىلع

 نوجرخ ال اوجرخأ نإ ال : لاقف ليصفتلاب هعبتأ لاجإلا ليبس ىلع مهبذك ىلع دهش املو

 .4 نورصني ال مث رابدألا نآويل مهورصن نئلو' مهورصنيال أولتوق نثاو 00 ٠

 العلا هن الل ىف تادوجوملا لعف ؛ ال ةرامن ال ىنلا تامولعملا عيمجي ملاع ىلاعت هنأ ملعاو

 فالخ ىلع ناكول هنأ  ةتسلا هوجولا هذه نم دحاو لكىف معو « ةثالثلا ةنمزألا ىف تامودعملاو

 ءالؤهف اوجرخأ نئا درويلا ءالؤه نأ ىلاعت ربخأ انههف «ريدقتلا كلذ ىلع نري ناكفيك عقو ام

 مبعم جرخت مل اوجرخأ امل ريضنلا ىنب نآل ء كإذك سالا ناكدقو ؛ مبعم نوجرخ ال نوقفانملا

 ضرتعملا لوقي اكهريدقتف ( مهورصن نئاو ) ىلاعت هلوق | امأف ؛ ,هورصن افآضيأ اولتوقو « نوقفانلا

 كلديفي ال هنكل لوقت 59 1 نأ نلف نقل ريعان 7-5 نأ ملسنال , ريغلا مالكىف نعاطلا

 او ب نو ال مهنأ الإ اورصني نأ ردقتب و ؛ مهو رصني ال مهنأ : ىلاعت ركذانههاذكف ( ةدئاف

 ولو ) هلوق ةيآلا هذه ريظنو : ءادعألا ىديأ ىف نيروصملا كتلوأ اوكرتيو ؛اومزهتيوةرصنلاكلت

 هيفف ( نورصتي ال مث ) هلوق امأف ٠ ( نوضرعم مهو اولوتل مهموم أولو مهعمسأل ًاريخ مهف هللا لع

 ىأ كلذ دعب ( نورصني ال مث ) نوقفانملا نم 2 مي نيقفانملا ىلإ عجارهنأ ( لوآلا ) : ناهجو

 . نيقفأن لا ةرصن مج ءفذ ١ المثدوهلانم زول ( ىناثلاو ( مهرفك رورظا م "0 موعفنيالو , هللا موك

 0 ىلاعت هللا نم مهفوخ نم 5 مولا نم ناسفانملا تف خخ 5 ىلاعت 2

 هللا ةمظع نوءلعيال ىأ 22 نوبةفي اال موق مهن 0 كلذ هللا نم مرودص ىف ةهر دشأ مقال

 . هتيشخ قح ا ىد

 ءالؤه نأ ديري ( ردج ءارو نم وأ ةنصحم ىرق ىف الإ ًاعيمج مكنولتاقيال )) ىلاعت لاق مث

 بوردلاو قدانخلاب ةنص< ىرقىف اوناكاذإ الإ نيعمتجم مكتاتاقم ىلع نوردقيال نيقفانملاو دوملا

 وو راس مالو



 ةبآلا 0 نم ”اوءاجأت ,ذلأو : ىلاعت هلوق نر
 هت ممعسمس بحسم يصمم ممم معمم سس صو < هعصع + 6 يم معمم مسلسل ماسلا جن

 انوهش ىلا ا :اوخالو ان أ رفغأ 0 مهدعب نم لاو 557

 ٠١« د تركك نر | وما نذل الغ بول ىف ل م لو نامالا

 سل ص - 14-5 2 ل 3

 اهل مه لس هم هل

 [كلآ لهأ نم + اورَمك نيل مهنا وخال كاولزوتي اوف نينل "كاكا ل
 0 م

 امس هرلااسمل هت هس ر7هاءس مرته هه هي<

 7 نإو 5 امي مكن 5 عبطت الو مكسعم نج رخنل 0 نال

 م6 0 ين نا ا رفظ رج هل ب كف 7 ا 67

 641 َنوذاكَل م6 دهشلا هللآو مكنرصننل

 هسفن حش قو» نهو ) ىلاعت لاق مرجال «٠ سفنلا تافص نم ح ىلا ناكاملف « عنملا كلذ ىضتقت

 ملو هذخأ نع هللا ان انش ذخأ اند كاوا | لاق ءاودار 5 نورفاظلا ( نودلفملا م كتئاوأف

 . هسفن حش ىفو دقق هئاطعإب هللا هرمأ 3 عنمب

 ناميإلاب انوقيس نيذلا انناوالو انل رفغا ابر نولود مهدعإ نم اوءاج نذلاو 0 ىلاعت هلوق

 . © ميحر فوءر كنإ انبر 5 الغ انبولق ىف لعت الو

 أورجاه نيذلا مهو نيرجارملا لع أ ًاضيأ فطع )م هدعي نم اوءاج نيذلأو ) هلوق نأ ملعا

 « ةمايقلا موا لإ راصنالاو ني رجاوملا دعب نوئيحب قردلا مهو نال نوءباتلا ليقو . دعب نم

 انل رفغا انبر نولوةي ) هلوق وهو « نامإلاب مهقبس نملو مهسفناأل نوعدي مهنأ ىلاعت ركذو

 . ًاضغبو ًادسحو ًامشغ ىأ ( اونمآ نيذلا الغ انبواق ىف لعحت الو ناعإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو
 نيذلا وأ راصنالا وأ نورجاهملا امإ مهنآل نينمؤملا عيمج تبعوتسا دق تايآلا هذه ل ملعاو

 تاع انما ةناصتتإلاال , عن كابل ا 310 نينا ناش 1 ةللنأ 1 نيللو] كرهت دز زمر وذاع

 هج كر اعلان طاوس مهر ركذ لب كاذك نكي مل نف ةمحرلاو ءاعدلاب راضن:الارو نوزجلازملا مهو

 . ةيآلا هذه صن بسحب نينمؤملا ماسقأ

 ننل«لماقكلالهأ مره اورفك نيذلا مهنا اوال نولوةي اوفان نيذلا ىلإ رمل رإ ىلاعت هلوق

 4 نوبذاكل نإ ا ا ل مماتوق نإ ذر اكحلا ميف عيطن الو عم نجرخنل متجرخأ

 مهتكتلو ء راصنا الا نما وناك« دْيز نب ةعافرو « لتبننب هللادبعو « ىلأ نب هللادبع ىنعإ : قلل

 دوهلا نال رفكلا ىف ةوخإلا ( امدحأ ) ًاهوجو لمتحت ةوخإلا هذهو « مهناوخإل نولوقي اوقفان

 ةالارملاو ةقداصملاببب ةوخالا (اهناثو) تلي دمحم رفكلا مومع ىف نيك رتشم اوناكنيقفانملاو

 ريخأ مث ملسو هيلع هللا ىلص دم ةوادع ىف ةكرامشملا نمامهنيب ام ببسب ةوخألا ( اهتلاثو )ةنواعملاو



 ؟/ ةيآلا رادلا اؤوبت نيذلاو : ىلاعت هل وق
 هم سل ةهماسد6و 6 ص را طا

 ماسح مودك مهل لع نونو اه "ما موو

 ةهرتوهدم ييرب 2.0١ 0 3 تاو هدد

 «ة» َنوحلفملا 3 كلوت + هيسفن تن قون نمو

 مه كئاوأف هسفن حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو وتوأ اسم ةجاح
 : ةيآلا ريدقتو نيرجابملا لبق راصنالااهأو بت ةرجحلا راد ىهو ةنيدملارادلا نم دارملاو« نردلفملا

 لاقي ال هنأ ( اهدحأ ) نالاؤس ةيآلا ىف ( لبق نإف ) مهلبق نم ناميإلاو ةئيدملا اوءوبت نيذلاو
 نيرجابملا لبق ناميإلا اوءوبت ام راصناألا نكل كلذ لاقي نأ ريدقتب ( ىاثلاو) نامإلا أوت

 : هلوةكنامبإلا اوصلخأو رادلا اوءوبت ( اهدحأ ) هوج و نم لوألا نع ( باوجلاو )

 اعروا اننا اد تقرا © عر ك١ كلج ن1 ع

 امل مهنأ مك. هيلع مهتماقتساو هنم مهنكمل مهآتظوو ًارقتسم نامبإلا اولعج (اهنناثو )

 ربظ اهف نال « نامبإلاب ةنيدملا ىعس هنأ (!هثلاثو ) مالسإلا نبا انأ : لاقف هبسن نع ناءلس اولأس
 ميدقتلا ىلع مالكلا نأ"( قوألاو ةينيحتو.قم ناثاا "لا والا نقال ) ”ىرهرز ناك دا

 فذح ريدق#ت ىلع هنأ ( ىناثلاو ) ناميإلاو مهابق نم رادلا اوءوبت نيذلاو : ريدقتلاو ؛ ريخأتلاو

 مهرودص ىف نودي الو ) لاق مث « مهترجث لبق نم ناميإلاو رادلا اوءوبت : ريدقتلاو فاضملا

 قلطأو ؛ مهنود نم نورجاوملا وأ امأظيغو ةرارحو ًادس> ىأ : نسلا لاقو ( اوتوأ امم ةجاح

 مسا قاطأف , ةجاحلا نع كفنتال ءايشأالا هذه _رأال ؛ةرارهلاو ظيغلاو دسحلا ىلع ةجاحلا ظفل

 ( ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنأ ىلع نورئؤيو ) لاق مث « ةيانكلا ليبس ىلع موزاملا ىلع ماللا
 مهزانمو مهلاومأب مهنورثؤيو : ريدقتلاو « فوذ راثيإلا لوعفمو ؛هب هصخ اذإ اذكب هرثآ لاقي

 نم نيرجابملل متمسق مكشنإ» راصنألا لاقرلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ل سابع نأ نع. مهسفنأ لع

 مكرايد مكسلو ةمين نعلا مهل ناك ماش 3 مف ثمسق كة مستغلا نم م تءسقو مكلاومأو 2-8

 ىلاعت هللا لزنأف « ةمم 50 اشن الوا 0 انرايد نم مهل مسقن لبال اولاسقف . كلاومأو

 هنكلو « لأملا نع ىنغ نع سيل راثيإلا اذه نأ نيبف (ةصاصخ ممم ناكولو موسفنأ ىلع ذوراؤيو)

 وأ لخنم ىف قرخ لكو « جرفلا ىهو صاصخلا نم اهلصأو . رّمفلا ىهو ةصاصخو ةجاح نع

 راصنأالا راثيإ نم ًاعاونأ نورسفملا ركذو ؛ ةصاصخ دحاولا ء صاصخ ىهفعقري وأب اسوأ باب
 « راثيإلا كلذ ىف تازن ةيآلا نأ اوركذ مث . فيضلا عبشي ىت> هنع مهللعتو ماعطلاب فيضلل

 « تائيإلا رئاس اهيف لخدي نأ عنتعال مث ٠ .ىلاب نيرجاوملا مهراثيإ ببسإ تازن اه 3 خمسات

 : امهناءىرق دقو اءرسكلاو مضلاب حشلا ( نودافملا م كتل لانس حش قوي نمو ) لاق مث مْ

 ىنلا ةنناسفتلا ةلاحلا وه حشلاو « عنملا سفن لخبلا نأ وه لخبلاو مشلا نيب قرفلا نأ معاو
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 2 2-2 هسه سم

 للف نغم ملاومأو ا اوجرخأ َنيدَلآ َنيرجاهملا ءارّمفل

 11 ا ل

 نهرا ا 20١ رح رجلا سلا حال معها” رن انوا 2 هك 6 2 دع

 نيذلاو م١ دار دل وترد را ظلال هلا

 تاز 66-20 تلح اسد ىلا

 ىف نودحي الو مهل ر جاه نم نوع م مهل ل نم نامالاو راذلا 5

 هيلا لغو لااا جما لقش ادن ما ةلودلاو «لاملا نم لوادتي امل مسا ةلوذلاف : هلوادت ىأ
 ءأم :غاللا دب ىف ًاهقلزز ام نوشيعي ل مط نوكك ١ ءارقفلل ىطعي نأ ا ىفلا نوكال كب

 . مهل ةلودو
 ةعوفرم ةلود : رفعج وبأ أرقو « اهمضو لادلا حتتفب ةلودو ةلود : ءىرق 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 ىنعي ( ةرظنف ةرسع وذ ناكنإو ) هلوقك ةماتلا ىه انبه نوكي : متفلا وبأ لاق « ءاحلاو لادلا

 ىنعي ( اوهتناف هنع رك امن ا هين داو يات آامو) لاق مث ٠ 0 ةلود عقي ال ىك
 أ قي( ت1 منا ازمه ةنخأ قف مكانا اي مك وهف هوذف ءىنلا نم لوسرلا م " اطعأام
 لك ىف ةماعةي كل انف نكي نأ رداالات لورا هع مك ا ام ىلع ) 0 ديدش هللا 7 ( ءىلا

 همومع ىف لخاد ءىلا مأو هام ودل لوس قالالك

 هللا نم الضف نوغتب, مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل ١) ىلاصت هلوق

 ( نوةقداصلا مم كئاوأ ةلوسرو هللا نورصنيو ًاناوظمو
 ىعأ ليق هناك ( ليسلا نباو نيك اسملاو ىايتلاو ىنرقاا ىذلو ) هلوق نم لدب اذه نأ ملعا

 مرفصو ىلاعت هنإ مث « اذكو اذك مهتفص نم نيذلا نيرجابملاو ءارقفلا ءالؤه ةعبرألا كنلوأب
 مهلا مأ ومهرايد نم اوجرخأ مينأ ( اهثلاثو ) نورجام٠ مهنأ ( اهيناثو ) ءارقف مهنأ ( اطوأ ) : رومأب

 نم الضف نرغتد مهنأ ( اهعبادو) مثوجرخأ نيذلا مهف جورخلا ىلإ مثوجوحأ م نازك نأكيطإ

 ( ريك أ هللا نم ناوضرو ) هلوق ناوضرلاب و ةنجلا باوث لضفلاب دارملاو « اناوضوو هلا

 كفازرأر أ ةلوخ (ااهساناناؤ) مطاومأو مهسفنأب لا ور اللا مكاو

 « مهيد ف مهةدص رهظ نيدلا لجال اهدئادش اولمحتو ايندلا تاذل اورجم ال مهنأ ىنعي (نوقا صنم

 نيرجاوملا نم ءارقفلا ءال وه لاف « هنع هللا ىضر ركب ىنأ ةمامإ ىلع ةيآآلا هذبب ءاملعلا ضعب كسمتو

 نأ بجوف . نيقداص مهن وك ىلع دهشي هللاو « هللا لوسر ةفيلخاي ركب فال نولوةي اوناكراصنالاو
 ؛ هتمامإ ةحصب مزجلا بجو كلذك رمآلا ناكىتمو . هللا لوسر ةفيلخاي موت ىف نيقداص اونوكي

 : لاقف مهنود نيرجابملل ذإ ءىاا نع مهسفنأ تباط نيح مهيلع ىثأو راصنالا ركذ ىلاعت هنإ مث
 موعس َّق نود الو مهلا رجاه نم نوء< ميلبق نم نامالاو رادلا اوءوبت نيذلاو



 م ةيآلا .٠ 1 هاا هللا ءافأ ا 3
00 6 

27 2 

 008 امو 5ك 5-- 3 3 ود 3 ل 00 نبأو نيكاسملاو

 ا 0 1 نإ 1 - 1 د 7
 سس م

 . مهارقو ريضنلا ىنب ىف تلزن ةيآلا هذه 5 ( ىناثلا لوقلاو ) كلذ ىلع اوةفتا ةعبرألا ١ ماا

 نيليم ىلع اوناكامت إو ؛ ةريثك ةفاسم اهيلا اوعطقي ملو ؛ باكر الو ليخ ريثك ذئموي نيدلسالا سيلو

 ايلف « لمج بك ار ناكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الإ بكري , ملو , اثم اهل] اومشف ةنيذملا نم

 الصأةلتاقملا هيف لصحي ملام ىرجب ىلاعت هللا هارجأ ؛ لصاح ريغ بكرلاو ليخلاو ةليلق ةلتاقملا تناك

 طعي ملو نيرجاهملا نيب اهمسق " ىور مث « لاومآلا كلتب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صخن

 . ةمصلا نب ثرحلاو فينحن. لهسو ةناجد وبأ مثو ةجاح مهب تناك رفن ةثالث الإ امي ايش يش ايتها زاطنالا

 لوسرالو هّللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ 5 لاقف ءىا مكح رك ذ ىلاعت هنإ مث

 مكان آ امو مكنم ءاتنغاللا نينا ةلودا نوكي ذل 57 لرزدسلا نباو نيك اسملاو ىاتيلاو ىرقلا ىذلو

 . < باقعلا ديدش هللا نإ 6 وهتئاف هنع مك ابن ازور مدون لواكرلا]

 نع هانم هن[ ل وألا تانغ امناأل ةلمججا هذه ىلع فطاعلا لخدي مل : فاشكلا ب>اص لاق

 . بلطملا ونبو مشاه ونب ( ىرقلا ىذلو ) هلوق نم دارملا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ معاو « اهنع ةيبنجأ
 ةعبرأ مهسأ ةسمخ ىلع ًاموسقم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىف ءىلا ناك ىدحاولا لاق

 اهنم مهس «٠ ميسأ .ةشخ لع مسقي قابلا سنا ناكو ةصاخ سو هيلع هللا لص هللا لوسرل اهنم

 دعب امأو « ليبسلا نباو نيك اسملاو ىاتيلاو ىرقلا ىذل ةعبرآلا مبسألاو ٠ اهات للا

 ( امهدحأ ) نالوق هللا لوسرا ءىاا نم ناكاهيف ىعفاشللف مالسااو ةالصلا هيلع لوسرلا ةافو

 لوقلاو ) روخثلا طابر ىف هللا لوسر ماقم اوماق مهنأل روغثلا ىف لاتقلل نيدصرملا نيدهاجالل هنأ

 مهالاب أدبي « رطانقلا ءانبو رابنالا رفحو روغثلا دس نم نيملسملا ملاصم ىلإ فرصي هنأ ( ىناثلا

 ناك ىذلا مهسلا امأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناكىتاا سامخأ ةعبرالا ىف اذه . ,هالاف

 ءاينغالا نيب ةلود نوكي ال ىك ) ىلاعت هلوقو ٠ فالخ الب نيملسملا حلاصمل هنإف ءؤاا سمخ نم هل
 : لئاسم هيف ( -

 ةرم اذك نوكي مهيب موقلا هلوادتي ىذلا .ىثلل مسا ةلودلا : دربملا لاق ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ؛لوادتي ام مما مضلاب ةلودلاف ٠ موق نع موق ىلإ ةراس لاح لاقتتا حتفلاب ةلاودلاو يدرس اذكرو

 نالف ةلود هذه لاقيف ؛ ناسنالل ثدحت ىتلا ةراسلا ةلاخلا ىف لمعتسيو « اذه نم ردصم حتفلابو
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 متلو له ا د مرت را ص ل اننا مارك ساد

 برايل قا لوك مار# اش » نم لع 0 طاَس هللا أ نكلو باكرالو

 هللا هءافأو ؛ عجر اذإ ءىفإ ءاف لاقي : دربلا لاق ( ريدق هى لك ىلع هللاو 1 خطاكم را

 ؛لاتقالب هنيد لهأ فلاخ نه لاومأ نم . هنيدلهأ ىلع هللا هدر ام ءىلا : ىرهزألا لاقو ؛ هدراذإ

 وأ . موهسوؤو نع اهنودؤي ةيزج ىلع اوملا_صإ وأ « نيماسملا اهولخضو مهاطوأ نع اواجب نأب امإ

 هللا ىلص هللا لوسر وملاص نيح ريضنلا ونب هلعف اك « مهئامد كفس نم هب نودتفي ةيزجلا ريغ لام

 ىلاملا اذهف « قابلا اوكرتيو « حالسلا ىوس اوءامش ام ريعب لمح مهنم ةثالث لكل نأ ىلع لسو هيلع

 نم ىأ ( مهنم ) هلوقو « نيملسملا ىلإ رافكلا نم هدر ىأ . نيدلسملا ىلع هللا ءافأ ام وهو « ءقلا وه

 رهو نافيح ذو ادي فحي . ريعبلاو سرفلا فجو لاقي ( مت فجوأ اقر هلوقو ,؟ريضتلا ندر

 « هللا ءافأ ام ىلع ىأ ( هيلع ) هلوقو « عيرسلا ريسلا ىلع 1 اذإ هسياع هفح وأو . يلا ةع

 نم ايل دحارو:الو , ةلخار اهت دحاو : ليالا نم. بك نيءام تاكرلا ( تاكر "الو لج نمر) هليوقوو

 ان رافي سرفلا تك ارب نودسيو ؛ نيعبلا بك از لعالا كارلا طفل نؤقلطي ال بررعلا و ليظفل
 مسق اكمهنيب ءىفلا ىفلا مسقي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رم اوبلط ةباحصلا نأ ةيآلا ىنعمو

 متفجوأ و ارليصحت ىف كسقنأ منيع أم ةمينغلا نأ وهو « نب ملا نيب قرفلا هللا ركذف : مهنيب ةمينغلا

 ىلإ ًاضوفم هيف مالا ناكف ءأبعت هليصحت ىف متامحت ام كنإف ءىفاا فالخم . باكرلاو ليخلا اويلع

 ران تح هش ل ا

 « ًامايأ اورعو> مهنال ىلاتقلا دعب تذخأ ريضنلا ىنب لاومأ نأ وهو 4 لاؤس انهه مث ال
 ةلمج نمال ةمينغلا ةلمج نم لاومالا كلت نوكت نأ بجوف . ءالجلا ىلع اوهلاص مث اولنقو اولتاقو

 ىرق ىف تازن ام ةيآلا هذه نأ ( لوآلا ) نيهجو انبه نورسفملا ركذ لاؤسلا اذه لجالو « ءىنلا

 نودسملاو !سودهيلع هللاىلص هللا لوسر مثرصاحو باكرلاو ليخلاب مهلع اوفجوأ مهنال ريضنلا نب

 الر لا لك قف لاومالاو ىرقلا كلت تراتصف هنع اولحيا كد لهأ نال كلذو :؛ كدف ىف وه لب

 « هلوعي نم ةقفنو هتقفن كدف ةلغ نم ذخأي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف بر> ريغ نم مالسلا هيلع

 لاقف « اكدف ابلحني ناكهنأ مالسلا هيلع ةمطاف تعدا 0. املف 00 كلاو حالسلا ىف قابلا لعحيو
 نأ ور لو رار ضعوا أدار يع 1! م 0 م 12

 زو< ىذلا دهاشلا ركب ا مالسلا هيلع 0 0 كارد نميأ مأ امل درشف . كلذ مكحأ

 ملسوهيلع هللا لص لوسرلا هيرحي ناكام ىلع كلذ ركب وبأ يئن اوك ملف عرشلا ىف هتداهش لوبق
 ىف هلعج ريعكإذكو عا ركعلاو حالسلا ىف قيام لعجحو « لوسرأا هيلع قفني ناكنم ىلع هنم قفني

 نيسلسملابو ىنغانب نإ لاقو ؛رمع ىلإ رمع ذهع رخآ ىف كلذ درو « ىرجلا اذه ىلع هيرجيل ىلع دي

 ىرجيا اذه هير ناكف ىلع ىلإ راش م : كزذ كح هير هنع هللا ىضر ناهثع ناكو . هيلإ ةجاح
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 ايا ا ا [١ وررتو_دع هو 61 ١11620 سك

 ىزدلاو هنا, نئايف انكرطأ لع ةَنمأَق اهومتكرت وأ ةّنيل نم متت ام
 ' ا 5 هدا مس هزم ايا يلا ا طع 2 2 0

 ليَخ نم - مكحجلاو |اف مهم هل وسر لع هلي ع ذأ اهو («ه ) نيقسافلا

 ( نيقسافلا ىزخيلو هللا نذإبف اهوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطق !ه ل ىلاعت هلوق
 : لئاسم هيف

 .ىثث ىأ : لاق هناك متعطقب بصن ام لحو ٠ 0 امل نايب ( ةنيل نم ) ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 . ةنيللا ىنعم ىف هنآل ( اهومتكرت وأ ) هلوق ىف ام ىلإ عجارلا ريمضلا ثنأو , متعطق

 «ةنول ةنيل لصأو « ةينرب وأ ةوي نكست ملام ةلخنلا ةنيللا : ةديبع وبأ لاق 6 ةسيناثلا ةل أملا ١

 : مهضعب لاقو : ةوجعلاو ىنرباا ىوس هلك لخنلا ىهو ؛ ناولأ اهعنجو ؛ ؛ ماللا هزت والا كيف

 انلق ؟ عطقلاب ةنيللا تصخ مل لق ناف « نبل اهعمجو نيللا نم اهرقتشا مغ 0 ةعركلا ةلخنلا ةئيللا

 نركحياف لخنلا مارك نم تناكنإو « ةينربلاو ةوجعلا مهسفنال اوقبتسيلف ناولآلا نم تناكنإ

 . دش ةوبلا الفتغ

 ١) امهدحأ ) ناهجو هيفو . ابلصأ لع ًاموق ءىرق : فاشكلا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا (
 ىلإ ًاباهذ , هلوصأ ىلع ًامئاق .ىرقو ؛ واولا نع ةمضلاب هيف ىنتك او ء نهرو نهرك لصأ عمج هنأ

 ءازخإ لجالو ىأ ( نيقسافلا ىزخيلو ) هرمأبو هللا نذإب اهعطق ىأ ( هللا نذإف ) هلوقو ؛ ام ظفل
 اهعطق ىف هللا نذأ دوهملا ىأ , نيقسأفلا .

 اولاق « قرحيو مهلخت عطقي نأ ىمأ نيح مالسلاو ةالصاا هيلع هنأ ىور « ةعبارلا ةلأسملا ١

 نينمؤملا سفنأ ىف ناكو ؟ اهي رحتو لخنلا عطق لاب اف ضرآلا ىف داسفلا نع ىهنت تنك دق دمحاي

 ةرافكلا ظغ ادادرب ىح كلذ ى نذأ اع هللا نأ ىعملاو « ةيالا هذه تازنف ؛ ءىث كلذ نم
 . مهاومأ زعأ ىف مهئادعأ مح ذافن ببسب مهترسح فعاضتتو

 أ سأب ال مهرايدو ةرفكلا نوصح نأ ىلع ةيآلا هذهب ءاسبلعلا جتحا ( ةسماخلا ةلأسملا ل

 « ةرمثم ريغ وأ تناكةرمثم اهعلقب سأب ال مهراج ا كإذكو ؛ قيناجلاب ىرتو قرغآو قرحتو مده
 . لاتقلل اعضوم ناكام اهنم اوءطق دوءسم نبأ نعو

 اهأسف ؛نوالا رخآلاو ؛ ةوجعلا امهدحأ ناعطقي اناكنيلجر نأ ىور 4 ةسداسلا ةلأسملا
 ,:نافكللا العا اجنطو را ذه لاق و هنأ لازسرل ايتكورت 6 هز كاقنرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . لوسرلا ةرض# هزاوج ىلعو « داهتجالا زاوج ىلع هب اولدتساف

 هللا نكسلو باكر الو ليخ نم هسيلع متفجوأ اف مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ ام ال ىلاصت هلوق



 آلا . .الجلا مهيلعدللا ب بتك نأ الولو : لاعتهلوف نذر

 ان ا م2 6 م سس

 ةرخألا ىف محو ( ا نا سا ولاد

 حسيب

 مس رادع نت اع ساد هن رز 6 تاع قاع 0

 لد ناف. هللا فاشن نهرو 0 هلل ا 3 كلذ. د راثل كاع

 262 باقعلا

 اذه ىلع رابتعالاو ساقلا انررق ىتمو ٠ ةرخآلا ىف وأ ايندلا قف باذعلا كلذ نأ.نادب ريغ نم
 حيحصلا هجولا ىلع سايقلا متو ضوقنلاو نعاطملا تااز هجولا

 تيمس اذطو « ءىث ىلإ ءىث نم ةزواجلاو روبعلا نم ذوخأم رابتعالا 4 ةيناثلا ةلأسملا ل
 معلا ىعسو « ةزواجيا لصحت هب نآل ًاريعم ربعملا ىعسو ؛ دخلا ىلإ نيعلا نم لقتنت امال ةربع ةربعلا

 يو فاو طاودل كفر نارا نر ركل لا ل و ايد ا
 هلقع لقتني هنآل « هريغب ريتعا نم ديعسلا لاقيو « عمتسملا لقع ىلإ لئاقلا ناسل نم ىناعملا لقنت

 ءاشالا ق'اقح ىف رظنلا وه رامتعالا : نورسفملا لاق اذطو « هسفن لاح ىلإ ريغلا كلذ لاح نم

 ناهحو ( راف لا لأ اب( لود قرأ اشرح ف رجا قف ايف ناقنلا ا ل1 تاهو

 0910 ءارملا لاق انا ئاصبلاو لهتلاو تللا لهآ اي اني ر :؟ساغ يبا"لاق' ( كولا

 ؛ ةاروكذللا ةعقاولا كالت نياع نم 0 اصرالا

 6 راذاا باذع ةرخآلا ىف مملو ايندلا ىف مهيذعل ءالجلا مهبلع هللا بتك نأ الولو ل ىلاعتهلو

 توك ءىثلاءافتنا ديقت(الول)نأ ليق نإف ؛ هنع لوحتلاو نطولا نم جورلا ؛ ةغللا ىف ءالجلا ىنعم

 ًاذإف « بيذوتاا عاونأ نم عون ءالجلا نكل « ايندلا ىف بيذعتلا مدع ءالجلا تويث نم مزلبف هريغ
 ايادلا ىف مهمذعل ءالجلا مهيلع هللا بتكنأ الولو : هانعم اذلق « لاحت وهو هءدعءالجلا توبم نم مزمل

 ًأدتبم مالك ورف ( رانلا باذع ةرخآلا ىف مو ) هلوق امأو ٠ ةظيرق ىب مهناوخإب لعف امك لتقلاب

 ىضتقت الول نأ « انيب ام دجويال نأ مزل هلق ام ىلع ًافوطعم ناكول ذإ ؛ هلبقام ىلع فوطعم ريغو
 طرشلا لاوضلل ءارذلا دافتا

 وه بيرختلا كلذ ةلع نأ ىضتقي وهف 4 هلوسرو هللا اوقاش مهنأب كلذ ال ىلاعت هلوق امأ
 هذه تلصح (نإ : لاقي نأ بجول يب رختلا اذهل ةلع ةقادشملا تناك ول لبق نإف ء.هلوسرو هللا ةقاشم

 ةلعا صيصخت نأ ىلع لديام دحأ اذه انلق , كلذك سيل هنأ مولعمو « بيرختلا لص» ةقاشملا

 . امص ىف حدقي ال ةصوصنملا

 ٠ رجزلا هنم دوصقملاو 4 باقعلا ديدش هللا ناف هللا قامشي نمو ) لاق م“



 4م راصبالا 0 اوريتعاو لاقل هلوق

 62 عدم رت لس ودم ل

 0 راصتألا لأ مارون

 : لبإلا ىلع اول و اهنوعزتيو « مهتودب نومدهيف بابلا وأ هنو:حتسي ام محل زانم ىف ةبشخلا لإ

 علا اوناكو كاذإ مثوضرع اذ : جاجزلا لات انا 9 نينمؤألأ دأب ل مهبيرخ ىندمأم ليق نإف

 . مهايإ هوفلكو هب مورمأ مهن اكف هيف

 . ( راصبألا ىلوأ اي اوريتعاف ل نعت هلوق

 الفئة ع لئايعلا)/نأ لع هقفلا 1لوضأب ىع كوسا تاتكف هال هد اكلك اكلت معا

 تالامتحا هيفو , رابيتعالاب هيف هللا مأ ىذلا هجولا ناب نم انهه ديال هنأ الإ ٠ انوه هركذن
 َلاَذْلَو مهتكوش هللا دابأف ٠ مرتكو شو مهمتوث ىلعو «٠ مخوصح ىلع ارودمتعا عهنأ ) امدح (

 نأ دهازال نميلف 03 هللأ ريغ هى ىلع اودمتعت الو (راصيالا الو 5 |وريتعاو ! لاق مش »ع مه وف

 نةهلع ىلع دمتعل نأ ملاعلل نكلو 5 ماحلب دهز نم عك ترك ال هدهز نإف « هدهز ىلع دمعتل

 لضف ىلع الإ ءىث ىف د.حال دامتعاال لب ء راص فيك هتسرام ةرثك عم ىدنوارلا نبا ىلإ رظنأ

 ىف نعطلاو رفكلاو ردغلا ةبقاع ناسنإلا فرعي نأ دارملا : ىضاقلا لاق (اهناثو ) ,هتمحرو هللا

 ًاّضيأ نونموااو « ءالجلاو ءالبلا ف رفكلاو : ردغلا مؤشب اوعقو دوريلا كتآوأ نإف ٠ ةوبتلا

 ىداعملا 02 نوأدعيف هب نكوربتدل

 ْق شلل ناكو »ع اوبذعف انفك لا وردغ مغإ ا ]5 ول عض اعإ راخعالا اذه 4 ليق نإف ر

 قر يدان نرطلا ا انكعو ًادرط دساف لوقلا اذه 5 الإ « ردغلاو رفكلا وه باذعلا كلذ

 تق واهتم هخأا لب ء, وحلا هذه كاثمأ نالف نكعلا امأ ورع امدلا ف تادعرامو نفك قرد رد

 للاويع تدي ا فاك 0 ايدأ ءوس ىلع كلذ لدي ملو ؛ هباألو مالسلا هيلع لوسرال

 (يدبأو ميدي 00 ب نوبر* ) مم وه لصأإلا ىف ثااثاا - لا رايتعالا اذه لطب دقف

 ا هلم ةنلب بر نأ رم و رد نم لك ىف مزأي ردعلاو رفكلاب كإذ انالع أذإو ) نيزم وال

 مكحلا نأ ( باوجلاو ) حمص ريغ رابتعالا اذه نأ !نلعف  حلصيال اذه نأ مولعمو « نيملسملا

 ) اهناثو / نيم وما ىدأو مهيديأب تييلل امرك ا اهلوأ ( بتارم كاالث هل لصألا ف تالا

 « باذعلا قلطم هنوك , ىناثلا نم معأ وهو ( اهئلاثو ) ايندلا ىف ًاباذع هنوك «لوآلا نم معأ وهو

 اورفكو اوردغ نيذلا نأ ىلإ سا.ةلا لصاح عجريف « رثآلا ميدع كاذف ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف
 رفكلاو رذقلاو ؛ ةرخآلا ىف وأ اندلا ف نام باذعلا كلذ نأ راثعأ ريغ نمااوردع !وبدكاو

 باذعلا لضح الصح امنأف , باذغلا ىف نائيسلا اههردغلاو رقكلا نأ انيلعف ٠ باذعلا نابساني

 <« 1 ارك ل ماو



 7 ةيآلا . بعرلا مهب ولف ىف فذقو : ىلاعت هلوق 011 بشل

 هرتودع هَ هما 65 هدو رار 2 0290ج راو 2 د

 نينمؤملا ىديأو مهي ديأ ممويب 0 2 ' بعرلا مير اواو

 لدف ,ءالقعلا روهمج قافتاب هرهاظىلع هؤارجإ نكمي ال ( هللا رهات أف ) هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 . زئاج ةيلقعلا لئالدلا ىضتقمب اهرهاوظ نع تايآلا 58 نأو ؛ حوتفم لبوأتلا باب ىلع

 ملعاو ؛ كالحلا ,هات اف ىأ ( هللا نانا فاشكلا بحاص لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 اهنإف « ىلو ألا ةءارقلا عفدتال ة 0 هذه نآل ؛ ليوأتلا هوجو نم هانيبام عفدتال ةءارقلا هذه نأ

 ءالاوأتلا نم ايفان لبا اهقفد نكمل زناؤتلاب باث تاكيمز»«التاؤتلاب ةتاب
 «ردصلا بعوتسي ىذلا فوخلا ؛ بعرلا : ةغللا لهألاق# بعرلا مهب م وق

 هزاتعكاإل ًافذق حللاب فذق مدل دساللاةةصىفاولاق هيفو , هيف هتايثإ هفذقو هؤامب ىأ

 ةيآلا نال كلذو « هلل ابلكر ومآألا نأ نم انلوق ىلع لدت ةبآلا هذه نأ مع ءاو « هئارجأ لخادتأو

 ىف بس راص بعرلا كلذ نأ ىلع تادو هللا نم ناك مم ولق ىف بعرلا كلذ عوقو نأ ىلع تلد

 « باقلا ىف ةدك أتم ةيعاد لوصح دنع الإ لصحب ال لعفلاف ةلمجاب و « لاعفألا ضعب ىلع مهمادقإ

 . قيرطلا اذهب هللا ىلإ ةدنسم اهرسأب لاعفالا تناك « هللا نم الإ نوكي ال ةيعاذلا كالت لوصخو

 : لئاسم هيف 2 نقيا ف مهيدي مهتويب نوب رخ 1( ىلا: هلوق

 نوفانلا' أرقو «ةددشم (ن 0 ) هدحو ورمع وبأ أرق : ىلع وبأ لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا

 ونبو « مدهلابي رختلا 00 2 ءىكاا كرت نأ 'باّردإلا :كاوقي وربع وبأ ناكو ؛ ةفيفخ (نوبرخض)

 , لرزملا كن تال ص لا كره ناو ضار جو اذهل رعأ لاو ةيدالللا لاق اؤروخأ اهو اًاورارخأ يضتلا

 وه امنإف « بيرختلا نم نوبرخي بلق اذإف , هماقأو ماقو « هءلعأو لع : هلوةك « هبحاص هيرخأو
 ىرجيف « مالكلا ىف نابقاعتي امهنأ هيوبيس معزو « ريثكلاو ليلقلل حلصت اما نكد ذيل ءاارتكت

 : ىتعالا لاقو.« هنسحأو هللا هنسحو « هتحرفأو هتحرف وحن ءرخآلا ىرج دحاو لك

 « ًارايد موق ضرأ نم تبرخأو د
 ةاازنإوك قبراوا ابنها لويرحر كفن رفختلابو ؛نومدري ديدشتلا, نوب رخ : ءارفلا لاقو

 ديأو مهيديأب مهتودب نوبرخ ) ارناكف يك مهنأ ناب ىف نورسفملا ر 7 ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 0 اسم اونكسي نأ نيملسملا اودسح ٠ ءالجلاب اونقيأ امل مونأ ( اهدحأ ) ًاهوجو ( نينمؤملا
 نيقفانملا نإ : لاق م لاق ) ام.نانو ( جراخ > نم نوولسملاو ؛ لاد نم اماوبرخع اولعؤلا « « مك زانمو

 نوصحخلاك اهولعجو مهتويب اوضمتنة ٠ اهونصحو ةقذالا ىلع اوبردو ٠ اوجرخالنأ مهيلإ اوسذ
 ىلع اوربظ اذإ:نيمل ملا نأ ( اهثلاثو ) بناوجلا رئاس نوبرخ نودلسملا ناكو ؛ ةقزألا باوأ ىلع

 اهرابدأ نم اهنوبقنيو ٠ مهتويب ءارو ام ىلإ نورخأتي دوويلا ناكو ؛ هوبرخ مورد نم برد
 نورظني اوناكو « ءالجلاب اونقيأ امل دوويلاو ؛ دلبلا رهاوظ نوبرخم اوناكنيملسملا نأ ( اعبارو )



 ال د ةيآلا . اوجرخي نأ متننظ ام : ىلاعت
 ماص رز م22 انه يرعب رج مه وريخلا عودت ه2 و رو 1 هرتهدس

 هليأ موي درإ ثلا, نمي مهنوصح مهتعت ام مهنا اون كا 00 9 نا متلنظ ام

 2ديسدهعءةسد وة وعدم

 ايما ١ كيبجت: ني

 2 خ] لعج ىلاعت هنأ (اهيناثو) زعو ةعنم لهأ اوناكممال ؛ كلذ لبق لذلا اذه مهبصي مل برعلا

 مهكر دت مث , ماشلا ةيحان ىلإ ةعاسلل سانلا رشح ثيح نم رشخلا لوأ هلءجو؛ ارشح ةنيددملا نم

 رييخ نم مثايإ رمع ءالجإ 0 رخاآامأو ٠ مرشح لوأ اذه نأ ( !هلاثو ) كانه ةعاسلا

 مباتاق لاتق لوأ هنآ ٠ مهلاتةل مرشحام لوآل مثرايد نم مهجر رخأ انعم ( اهعبارو ) ماشلا ىلإ

 قريشا يزوره ايلا نصح 1 ىناداا ريشا وز «ريدقلا لوأ ادبم هداتق"لاق(ءا ساجر و هشا[كودلو

 ليللاب ىرت رانلا كلت نأ اوركذو . اولاق ثيح مهعم ليقتو « اوتاب ثيخح مهعم تيبت ؛ برغملا ىلإ

 . رامنااب.ىرت الو

 . « اوجرخي نأ متتنظ ام ل ىلاعت هلوق

 : مرايد نءاوجرخي نأ ىلإ نوجاتخيال ممتوقو مهتزعل مهنأ اونظ نيململا نإ سابع نبا لاق

 لوك هفالخع نظااورتثزمللا ىلع تدرو اذإ ةمعناا نإو . ةمعنلا هذهل (بظعت كلذ ىلاعت هللا 0 اع

 ررض نم نودلختيف « دووياا ءالؤد جورخ ىف مدارم ىلإ نولصي مهنأ اونظام نوءلسملاف « مظعأ

 .مظعأ ةعمنلا هذه عقوت ناك كلذ مهل رسيت املف « مدر اكم

 . 4 هللا نم مهنوصح مهتعنام منأ اونظو ب ىلاعت هلوق

 لوسرل ريظع فيرشت ةيآلا ىفو « هللا لوسر نم مهعنمم امنأ اونظف ةعينم مموصح تناكاولاق

 نيب قرفلاام ليقنإو , هللا عم ةلءاعملا سفن اهنيعب ىه هللا لوسر عم مهتلماعم نأ ىلع لدت اهنإف ءهللا

 ىلع ربخلا 3 اناق « هيلع ءاج ىذلا مظنلا:نيبو مهتغن ام وأ مهعنمت معوصح نأ اونظ : كلوق

 هيلإ ةلجلا دانسإو . امسإ | ممديمض ريبصت ىفو.٠ مهايإ امعنمو اهتلاصحت مهقوثو طرف ىلع ليلد أدتبملا

 ىناعملا هذهو ٠ مهتعزانم ىف عمطي دحأب.نولابي ال ةعتمو ةزع ىف مهنأ مهسفنأ ىف مهداةتعا ىلع ليلد

 : موعنم مهوصح نأ اونظو : كلوق ىف لصح ال

 : لئاسم ةيآلا ىف « اوبستحي مل ثيح نم هللا مهاتأف ١ ىلاعت هلوق
 ىلإ دئاع ( مهاتأف) هلوق ىف ريمضلا نوكي نأ ( لوألا ) ناهجو ةيآلا ىف « ىلو ألا ةلأ ؟الانإ»

 نينمؤملا ىلإ ًادئاع نوكي نأ ( ىناثلاو.) اوبستح مل ثيح+نم 0 هللا باذع مهاتأف ىأ . دووبلا
 ؛ مهاب رطخيلو اونظيرم ىأ ؛ اوبستحي مل : ىنعمو ءاؤيسذح مل ثدح نم هئروقتو 7 رص هاثأف ىأ

 امم كلذو ٠ ةليغ هسيخأ دب ىلع فرشاألا نب بعك مجسيئر لتق ( امهدحأ ) نيززهأ ببسب كلذو
 . بعرلا نم ممولقا ىف تفذق امب (.ىاثلاو ) مهتكوش نم.لقو ؛ مهدضع تتفو ؛ مت فدضأ



 رشحلا ةروس 22/1

 4 (رقطا ةروس)

 ( ةيندم تايآآ عبرأو نورشءىهو)

 2 ور م هدم له

 وه عكا رملآ وهو ضرألا امو تاومسلا ىف م هل ريدم
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 رثحلا لوال مرا ا لآ لهأ ن رت لا خيش قل

 4 ميحرلا نمح رلا هللا مس 0

 اورفك نيذلا جرخأ ا ميكحلا زيزءلاوهو قرر لاف اق واتن اا وهسلا "قام تل

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 ريضنلا اونب اص ( رشحلا لوآل مهرايد 0 0

 مزه الف ءرصنلاب ةاروتلا ىف توعنملا ىنلا وه اولاق ردب موي رهظ اءلف ؛هل الو هيلع اونوكي ال نأ
 اوئلاحو دكم ىلإ ابك از نيمدرأ ىف فرشأإلا نب بيك برخ اوثكتو اوباثرا"دخأ موي ولسا
 ًايعك لتقف « ىراصنألا ةملسم نب دم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمأف . ةبعكلا دنع نايفس ابأ
 رامج ىلع وهو بئاتكلاب ملءو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهي مث. ةعاضرلا ار نا ور

 تناول 1 ردادتق كلذ لمااتلل | !تحأ كرا ]ولاده ةكدللا قلم اورج رتخأ مهل لاقف ؛ فيلب موطخم

 هللا دبع مهيلإ ثعبف ؛ جورخلل اوزرجتيل مايأ ةرشثع ملسو هيلع هللا ىلص 3" انكر ع درع

 نجرخنل متج رخ نئاو , كلذ ال مكعم نحنف 2 ولتاق نإف نصا نم اور إل لاقو أ خقبا

 اوسيآو «بعرلا ممولق ىف هللا فذق الف ؛ هلأ نوريشعو ىدحإ مهرصاخ ةقزآلا اردصخل , كعم

 اوئاش ام ريمي ىلع تايبأ ةثالث لكل محي نأ ىلع ؛ ءالجلا الإ نأف  حلصلا اوبلط نيةفانملا صن نم

 ىح لآو « قيقحلا ىنأ لآ مهنم نيتيب لهأ الإ تاعرزأو ءاحرأ ىلإ مأشلا ىلإ اولجج ؛ مبعاتم نم

 : تالاؤس انمهو .ةريحلاب ةفئاط تقحلو . ربيخ اوقهل مهنإف «بطخأ نبا

 ىف ماللا ىه امنإ ( باوجلا ) ( رشحلا لوآل ) هلرق ىف ماللا هذه ىنعم ام « لوالا لاؤ.لا ا

 ؛ رشثملا لوأ دنع اورفك نيذلا جرخأ : قدملاو , اذنك تقول كثج':كلوق

 ناكم نم عما جارخ] وه رشحلا نأ ( باوجلا ) ؟ رشحلا لوأ ىنعم ام 4 ىتاثلا لاؤسلا ١

 نبا لو وهو (اهددحأ ) :هوجو نم هنانبف رشحلا لوأب رشحلا اذه ىمس مل هنأ امإو « ناكم لإ

 ةراّوج نمالوجزخأو باوريم-ةرم لاوأ ىأ.«باتكتلا لهأ مج لوأ اذه نإ نيزثكاألاو نيابع



 ؟// ةبالا . هلوسرو هللا داح نم نوداوب : ىلاعتهلوق

 اوداوي مل ءالؤه نأ ربخأ ءردب موي ةبتع نب دياولاو ةبيشو ةبتع اولتق ةديبعو بلاط ىنأ نب ىلعو

 هلوقب أدبف : نينهومألا ىلع همعن ددع ىلاعت هنأ (اهثلاثو ) هنيدو هلل ًابضغ مهرئاشعو مهرافأ
 : ناتلأسم هبفّو.( ناعإلا مهولق ىف بتك كتل 91(

 ىف لصحي نأ نكمي فيك ةميظعلا ةمعنلا هذهب هيلع هللا معنأ نم نأ ىنعملا ( ىلوألا ةلأسملا ١)
 قفو ىلع هجوأ ةثالث ركذف ىضاقلا امأ ( بتك ) هلوق نم دارملا ىف اوفلتخاو « هللا ءادعأ ةدوم هبلق

 صالخإلا نم هيلع مهام ةكنئالملا اهب فرعت ةمالع ممولق ىف لعج ( اهدحأ ) ةلزتعملا لوق

 نأ ىضق ( بتتك ) ىف لبق ( اهئلاثو ) قيفوتلاو فاطاألاب ناميالل مثرودص حرش دارملا ( اهناثو )

 نإف « انلوق ةد اهيلع عرفنو ىضاقلل اهلسن ةثالثلا هوجولا هذه نأ معاو ؛ فصولا اذهب ممولق

 ًابذك قدصاا هللا ربخ باقن ال عقي ملول ؛ ظوفحتا حوللا ىف هبتكو هنع ربخأ هب هللا ىضق ىذلا

 نم عملا : ةبيتكلاو « عمج : هانعم ىمرافلا ىلع وبأ لاقو : لاي لاحنا ىلإ ىدؤملاو ؛ لاحت اذهو
 نولوةي نم اونوكب ملف اولمكتسا ىأ « ناميإلا مهبولق ىف هللا عمج نيذلا كتل وأ ردقتلاو 2( شنجلا
 لاقو «رافكلاةدوم ممولق ىف لصح نأ عنتما كلذك اوناكىتهو ( ضعبب رفكنو ضعبب نمؤت )
 ىلع هلمح نم دب الف , هبتك نكمب ال ناعإلا نآل كلذو « قلخو تبثأ هانعم ( بتك ) انباخأ روومج
 ٍ نيوكتلاو داجإلا

 ١ بتك ) نوقابلاو . هلعاف مسي ملاملءفىلع ( بتك ) مداعزع لضفملا ىور 4 يناثلا ةلأسملا (

 لاق ( لوألا ) نالوق هيفو ( هنم حورب ممديأو ) هلوق ( ةيناثلا ةمعنلاو ) لعافلا ىلإ لعفلادانس] ىلع
 ىدسلا لاق ( ىناثلاو ) مث.مأايحياهبنال اور ةرصنلا كلت ىمسو « مودع ىلع مهرصن : سابع نبا :

 كلذكو ) هلوق هيلع لدي ناميإلا نم حورب ممديأ ىنعملاو . ناميإلا ىلإ دئاع ( هنم ) هلوق ىف ريمضلا
 نيدلاخ راهنالا اهتمت نم ىرحت تانج مهلخديو ) ( ةشلاثلا ةمعنلا ) ( انمأ نم احور كيلإ انيحوأ
 ىو ( هنع اوضرو مهنع هللا ىضر ) ىلاعت هلوق ( ةعبارلا ةمعنلا ) ةنجلا ةمعن ىلإ ةراشإ رهو ( اف

 ناوضرلا ةمعن ٠ نم عبارلا ىمآلا ركذ معنلا هذه ددع امل مث « بتارملا لجأو معنلا مظعأ ىهو
 (نردلفملا م هللاب ز>نإالأ هللابز> كئلوأ) لاقف « هللا ءادعأ عم ةداوملا كرت بجوت ىنلا رومآلا

 نورساخلا مث ناطيشاا بز> نإ الأ ناطيشلا بز> كنئاوأ ) مهيف هلوق ةلباقم ىف وهو ( .

 نه نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤ ًاموق دجتال ) هلوق نأ ىلع اوقفنا نيرثك آلا نألعاو
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ريسم ةكم لهأ هزاخإو .ةعتلب ىنأ نب بظاح ىف تازن ( هلوسرو هللا داح
 . قاسفااو رافكسلا ىلإ ددوتاا نع رجز ةيآلاف ةلمجاب و ةفورعم ةصقلا كلتو « ةكم حتف دارأ امل مهيل]

 ىنإف ةمعن ىدنع ق.سافل الو رجافل لعبت ال مهللا » لوي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع
 « نيملاعلا بر هلل دحلاو « لعأ لاعتو هناحبس هللاو « هرخآ ىلإ ( ًاموق دجتال ) ثيحوأ ايف تدجو
 . نيعمجأ ةضو هلآ لعو ىلا ىنلا دم انديس , نيالا متاخو نياسرملا ديس ىلع همالسو هتالصو



 ةيآلا . رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ًاموق ديت ال : ىلاعت هلوق ما

 ام اك تاع 2اس 6 كح 3 6 ءو دق م دور لوقو رح ا 5

 ' هلوسرؤهّللا 2 رخآلا مع هلل, نونمؤي اموق دج ال

 هرم سم 2 هو هرث م رتاص هما

 َق ل كسوأ مهتريشع داي ممناوخإ ل معا 3 اوا مث ءاب< اوناكولو

 2 ركاب م هك ا هرتو هرم تم رمز و2-2 م ه ردع 2

 نادذل الا ص نم ىرحت يا هع

4 

 ازتف رل 3 2 | دم - ها 0 2

 مح 1 90-7

 22و ا

 هللا ديع لاقذ ) مورلاو سراف ىلع هللأ انررظي نأ وجرنل انإ اولاق نيملسملا قرار لئاقم لاق )2 هناذل

 هدعو مع 5 مهن هللاو كا مثومتيلغ ىلا ىرقَلا ضع 2 مورلاو سراف نأ نون 5 0

 . ةيآلا هذه هللا لن

 اوناكولو هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاب نونمؤب اهوق دحتال إل ىلاعت هلوق
 هنم حور مديأو ناميإلا ممولق ىف ل كتلحإ مت ريشع 8 مهارخإ 0 مهئانبأ 8 مهمابأ

 هللأ بزح كتل هنع اوضرو مع هللأ ىكر أميف نيدلاخ راعألا امتد نم ىرح تانج مهلخدي و

 خم بحي نأ عنتما ًاد>أ لحأ نم نال كاذو , هللأ 16 دادو حم نامإلا عمتجال هنأ ىندملا

 دادو باقلا َْق لص> اذاف 0 باقلا ف ناعمتج ذل م ) اههدحأ ( نيهج+و ىلع اذهو هودع كاإذ

 «ةريبكو ةيصعم هنكل وناعمتحي امهنأ (ىتاثلاو) ًاقفانم هبحاصن وكيف ؛ ناميإلا هيف لص ل« هللاءادعأ

 5 ليقذإف ٠ هللا ىف ًايصاعناكلب 4 دادولا اذه بدسإ ًارفاك دادولا اذه بحاص نوكيالهجولا اذهىلعو

 ةدوملا 6 5 0 ةرواظلا 4م رجلا ةدوملا هع هه اف ) ممترشاعمو مهطلاخ ذو هنأ ىلع ةماللا ت0

 هنإ مش 03 هيف رظح اللف كلذ 0 مأثف « ذ ١ أرفاك هنوك عم اندرو ان 5 هسفاتف ةدارإ ىه ةروظ#ملا

 ناميإلا عم ةدوملا هذه نأ ركام ام(اهل 4 هوجو نم ةدوملا هذ_ه نم عنملا ف غلاب ىلاعت

 دارملاو ( مهتريشع وأ مهاوخإ وأ م. ءانبأ وأ مهءابآ اوناكولو ) هلوق ( اهيناثو ) ناعمتجيال
 ببسب ًاحورظم ًابولغم لملا اذه نوكي نأ ٍتجيف اذه عمو «ليمل عاونأ ظعأ ءالؤه ىلإ ليملا نأ
 موي حارجلا نب هللا دبع هابأ لتق حارجلا نب ةديبع ىنأ ىف ةيآلا هذه تازن سابع نبا لاق : نيدلا
 ردب مويهنبا اعد ركب فأو 5 ردد موي ةريغملا نب ماشه نب صاعلا هلاخ لق 9 باطلا نب رمخو 5 ل

 2 ريمغ نب ديبع هأخأ لقريمعنب بحصهمو كس عا مالسلاو ةالصلا هيلع ى 3 لاه زاربلا لإ



 "ا كلا نيل ناطيشلا مولع ذوحتسا : ىلاعت هلوق

 ناطيشلا ب 00 كاوأ هنأ 5 م ناظم ميل 1
 م ا اس 53 سل هن ده ل هديك اص م 3

 هلوسرو هللا نودع ل نإ ١« 2 َنورسأ 88 م ناطيشلا 1 نإ 5

 ا رع ىوق أَن 1 ل نيل ىف كئلوأ
_- 

 ةزاشإلا هيلإ و , أدبأ مهعم قب ميذلا فاحلا اذه ناكف ؛ بويغلامالع ىلع ةبذاكلا ناميالاب مهبذك

 ذادزملا» ::نوبانكيبال ةرخآلا لهأ نإ ئضاقلاو قالا لاق (هنغ او اانكبا وداغل»اوذأر ا هلوقب

 اذه نوكي ال هجولا اذه ىلعو « انسفنأ دنع نيرفاك انك امانأ ةرخآلا ىف نرفاحي مهنأ ةيآلا نه

 هجولا اذهب ةيآلا ريسفت نأ ملعاو « ايندلا ىف ىأ ( نوبذاكلا مث مهنإ الأ ) هلوقو ٠ ًابذك فلخلا

 ويسفت, ف ملعنإألا ةروسرق:ةلأسلبا هذه انيصقتنشا دقو. ,) رظنلا: ن ةم ظع ةكراكرنئضتقن هنأ كبش
 ا )م 2 9

 . ( نيك رشم انك ام انبر هللاو ) هلوق

 بزح نإ الأ ناطيشلا بزح كئاوأ هللا ركذ مهاسنأف ناطيشاا مهيلع ذوحتسا ل ىلاعت هلوق
 . ( نورس الا مه ناطي شا

 اهيلع تيلوتسا اذإ اهتذحو « لبإلا تزواح : لاقي ٠ ىلوتسا ةغللا ىف ذو>:سا : جاجزلا لاق

 ؛ ًايذوحأ ناك :رغق>قةشئاع تلاقو# ةاطاحأو هاو ءىملآ ىلع ذوختسسا : دربملا لاق ءارتعمجو
 مهكل» ىأ « قوتتساو بوصتسا : وحن لصالا ىلع ءاجام دحأ وهو ءرومآلا أطباض اساس ىأ

 ناطيشلا بزح نإ الأ ناطيشلا بر> كئلوأ هللا ركذ مهاسنأف ) لاق مث ؛ مهيلع ىلوتساو ناطيبثلا
 لص وا نايسنلا كلذ ( لوآألا ) نيبجو نم لامعالا قلخ ىف هب ىضاقلا جتحاو ( نورساخلا مث

 نينمؤااك اوناكل هللا قلخن كلذ لصح ول ( ىناثلا يعل ناطيشلا ىلإ اتفاضإ تناكل هللا قاخ

 . ناظيشلا بزح ال هللا َبَرَح مهنرك ىف

 انأ نيلغال هللا بتك « نيلذآلا ىف كئاوأ لوسرو هللا نوداح نيذلا نإ ١ ىلاعت لاق مث

 بسح ىلع نيمصخلا دحأ لذ نأال ؛ هللا قلخ لذأ وه نم ةلمج ىف ىأ 4 زيزع'ىوق هللا نإ ىلسرو

 الو . ةًاضيأ ةنهانتن زيغ هعزات نة'"ةلذ'كناك ٠ ةيفانتت ريغ هللا-ةزع تناك الف «ىلاثلا مصخلا زع
 : ناتلأ سم هيفو ( للسرو انأ نياغال هللا بت ) لاقف نينهؤالا زع نيب ٠ مهذ حرش

 لاق « نوك رحيال نوقابلاو « ءادلأ حتتفب ( لوو انا لاب ير طنا ( لوألا ةلأسملا ١
 . نا ةتاج د َح ناكسالاو كن , رحتلا : ىلع أ

 ةجملاب ةبلغلا ىلإ مض نم مهنم نأ الإ , ةلضافم ةجحلاب لسرلا عيمج ةبلغ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 بلاغ ( زيزع ) هئايبنأ ةرصن ىلع ( ىوق هللا نإ ) لاق مث ء كلذك نكي مل نم مهنمو.« فيسلاب ةيلغلا

 نكمدلا ابلاغ نوكي هتاذإ بجاولاو ؛ هتاذإ دوجولا نكمت هاوسام لكنا « هدارغ نع. دحأ ةعفدبال



 تايآآلا . اديدش ااذغ ممل شا دعأ : ىلاعت ةلوق /

3 00 
 ها سا ه2

 مها اود «١هد 01 77 ال م اديدّشأ وا مط هيأ دعا

 ةنساء.رو 6. هياط هدو هم مل“ اسال مرئاساس | دع 0 م

 لو مهلاوما منع ىعن نإ »١72«6 نيم ا مولف 4 هّنبأ ليس 3 اودضف“ هكيوع

 رزق 2 هم هر ه1[ ةرارخلا 52

 مهتعبي مهوف 6« ١ا/و َنوَدلاَ ايف مث راثل 0 تا كنور أتددت 0 نم ه0

 رراامو ع تدل سس و سس ساس 0 وصعد سلا ين . 9 ض» تص .س هو بلا ص تيم لا عب 2م 00

 مث مم مال الا مال مهنا نوبسحو مكن نوفاحب 5
 م ه-

 ١8< توين

 هيلع هّللأ ىلص هللا لوسر انيبف 3 دوولا ىلإ هثيدح عفري مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نلا 3

 لجر لخدف 2 ناطيش ىردعل 3 5 ناظيش نبع رظن لجر مكي لع لخدي لاق ذإ هن هن رجح ىف ملعو

 ..( نودلعي مهو بذكلا ىلع نوفلحتو ) هلوق لزاف فاحب لع ىنبست مل هل لاقف ناواقرز هانيع

 صضعل دنع هنم دارألاو 14 نولمع وناكام ها مغإ ان أءاذع طم هللأ دعأ 0 لاعت هلوق

 . ربهلا باذع نيقّلا

 : ناتلأسم هيفوا نيم باذع ميلف اذ هللا ليس نع اودصف ةنج مهناع اع اءذخا 9 لاق م“
 لكالك ؟ 52 ىلإ لاق ةرمحلا سك, ( ميناعإ اودخنا ) نسحلا رت (« ىلوآلا ةل ا (

 نع ة:ج 2 )2 تيبس شثدكو مهقأ أمم ل :ع هلم م مهئاعإ 1 4 |هظ اودكأ ى ءأ 5 فاضملا فذح

 تايشلا ءاقلاب مالسالا ىف لو دلانع سانلا دصب اولغتشا لّتقلا نم ل املف ءنودلتبملا ملتقي نأ

 .: مالسإلا لاك حيبفت و بولقلا ف

 هللا دعأ )ةلوةانلح امن و ءرخآلا باذع ىأ (نيهم باذع مولف) ىلاعت هلوق « ةيناثلا ةلأسملا

 الثأ « الا باذع ىلع ) نيم باَذَع مباف ( أانهه هلوقو  ريقلا باذع ىلع ) 00 اباذع ل

 اورفك ندذلا ( هلوقك وهو ةرخأآلا باذع لكلا نم دارملا : لاق نم سانا نمو ناركناا مزأي

 "1 باذعلا قوذ ًاباذع مثاندز هللأ لبس 3ع اودصو

 اهيف مه رانلا باكا كتل را اش "نا نم مدالوأ لَو مها ومأ مهنع ىنعَأ نأ )ل ىلاعت هلوق

 1 ةبآلا هذه تلززف 1 اندالوأو معا ةماوقلا موي نرصننل لاق ممم ادخاتو نأ ىور 4 نودلاخ

 الأ .ىث ىلد ممنأ نوبسو مل نوفلحي كهل نوفاحيف أعيمج هللا 1 ا 5 وب ر) ىلاعت هلوق

 هللياواألا فلي مك [بذيك ةمايقلا موي هلل فلحي قفانملا نإ : سابع نبا لاق . ( نويذاكلا مث ممنإ

 هلوق.؟ وف (ىناثلا امأو ) . ( نيكرش» انك ام ائبر هللاو ) 1 00 ءأ) ًابذك اًندلا ىف

 ُخ ورب مك هنأ ةمايقلا موب اونظ قافنلا ُّق مباغوت ةدشإ مم انملاك مك مهن هللأذ نوفلحيو )



 ا تيطاتسحس ا عل
 راودوم همه ل

 ١ وعبطََو ةماعلا اوما م مكس هللا باتو اولعفت ل ذا
 سا رتادعم جر 1 ل سا دف

 بضع اموق الوم نيل اكل 1 18 نيام نب ربح هنلأو هلو سر و هلل

 سس رسوم هر سد و 2 ب اذ ه اه اصام رثئا دع

 1: َنولعَي مثو ذك أ لع َنوُفلَيو مهنم الو مكنم مثام مهيلع هلل

 ريبخ هّللاو هلوسرو هللا اوعيطأو ةاكرلا او:آو ةالصلا اوميقأف مكيلع هللا باثو اولءفت ملذإف ١)
 1 « نوامعت 0

 مكيلع هللا باتو هب مترمأام اولعفت ملذإف : لاملا قافنإ نم هيف ل تاقدصلا ميدقت متفخأ ىنعملاو
 رهاظ ( ليق نإف ) تاعاطلا رئاسو ةاكرلاو ةالصلا ىف اوطرفت الف « هولعفت ال نأ ىف ,مكل صخرو

 نأ متقفشأأ ) هلوق ( اطوأ ) هوجو نم هنايبو , فيلكتلا كلذ ىف نينمؤملا ريصقت ىلع لدي ةيآلا

 0 هللا باتو) هلوق (اهتلاثو) ( اولعفت ل ذإف ) هلوق ( اهناثو) ) مهريصقت ىلع لدبي وهو ( 0

 دبالف « ةاجانملاب اولغشي و ةقدصلا اومدقي نأب اوفلكامل موقلا نآل كلذو « ملق مكممالا سيل : ان

 مدقت ريغ نم اوجات مهنا ليقول 0 نط دات نك كاكا “كا ل 2, ةقدصلا ميدقت نم

 ل اذإف « ةاجانملا نم لوسرلا نكم اذإ الإ نكسمت ال ةاجانملا نآل « رئاج ريغ اضيأ اذهف « ةقدصلا

 هلوق امأف : مهنم ريصقتلا رودص ىلع لدتال ةيآلا نأ انملءف  ةاجانملا ىلع اوردقي مل كلذ نم مهنكع
 ماد ول لبةتسملا ىف ةقدصلا ءاطعإ نع مهنم ريثك ردص قرض ىلع ىلاعت هللا نأ عنتمي الف ( متةفشأأ )

 اذه نم مكيلع با: هنأ ةيآلا ف سيلف ( مكيلع هللا باتو ) هلوق امأو «لوقلا اذه لاقف ؛ بوجولا
 دقف 2 ةاكرلا مم نأ ةالصأا مقأو , هللا ىلإ نيعجار نييثات مت 5 نأ لمت 3ك 5 ةركمعلا

 8 دان كامن طي ىنعي (نولمعت امب ريبخ 7 و) هلوق امأ ء فيلكتلا اذه مك افك

 ىلع نوفلحيو مهنم الو مكنم ممام مهلع هللا بضغ ًامرق اورو نذدلا ك7 م1 ىلاعت هلوق

 نه) هلوق ىف مهيلع هللا بضغ نيذلا مهو دولا نولوت» نوةفانملا ناك . « نودلعي مم و بذكلا

 7 نم الو نوءلملا اهيأ ( مكنم مهام ) نينمؤملا رارسأ مهيلإ نولقنيو ( هيلع بضغو هللا هنعل

 اوناك مهنأ امإو « نيملسم مهنوك مهاعدا امإ بذكلا اذه نم دارااو ( بذكلا ىلع نوفلحبو )

 نم مهسفنأ ىلع اوفاغ كلذ ملف كتإ مهل ليق اذإف . نيملسملا نوديكيو هلوسرو هللا نومتسشي
 . هيلع نوفلحي ىذلا بذكلا وه اذهف , هانلعف امو كلذ انلقام انأ نوفلحيف , لتقلا

 امنإ هنع ربخملل افلا نوكي ىذلا ريلا نإ : ظحاجلا لوق داسسف ىلع لدث ةيآلا هذه نأ
 بهذام ىلع ىمآلا ناك ول هنآل كلذو « هنع ربخيلل افلاخع ربخلا نوك ربخلا لع ىل اندك

 ناك قفانملا لتبن نب هللا دبع يننأ : ىورب ٠ ديقم ريغ ًاراركت ( نويلعي مثو ) هلوق ناكل هيلإ

 20و س رخل عمو



 ةبآلا . اومدقت نأ متقفشأأ : ىلاعت هلوق "ا
 مس ع ه ارث ع هال 6 ماس سة داكاص ع 0 0

 تاقدص مكب وجن ىدت نيب اومدقت نأ متقفشا<
7 

 هيلع هنأ : تاياورلا ىف رثك آلاو ىضاقلا لاق . ةصخرلا تازن مث ءرانيدب قدصت مالسلا هيلع ىلع

 ةباحصلا لضافأ نأ ًاضيأ ىور دق ناكنإو ؛ خسنلا درو مث , هتاجانم لبق قدصتلاب درفت مالسلا

 « ضرغلا اذهل عسآي مل تقولا نلف كلذب صتخا هنأ تبث نإو ٠ كلذ اولعف امو تقولا اودجو

 ةباحصلا لضافأ نأ ريدقت ىلع لوقأو « هلثه نع سرودعقيال ةباحصلا راكأ نأ ةهبش الف الإو

 قيضي ام لمعلا اذه ىلع مادقإلا كلذو « نمط مهمإ] رحيال اذمف ؛ كلذ اولعف امو تقولا اودجو

 كلذ ىنغلا لعفي ملال هنإو ىنغلا بلق شحوبو « هباق قيضيف هلثم ىلع ردقبال هنإف « ريقفلا باق

 ءارقفلا نزحل ًاببس ناكامل لعفلا اذهف  لعفي مل نميف نعطلل ًاببس لعفلا كلذ راص هريغ هلعفو
 نوكي ام ىلوأ ةفلآلا أبيس نوكي ىذلا نآأل . ةرضم ةزيبك هكرت ىف نكي ل « ءاينغألا ةشحوو
 اقلك انوا لد 2 هي ردم ات اعاطلا نق لاو تاج لاول | تسل ءاح انما ديف اضن و" ةفحولل انش

 نوكست نأ ةاجانملا هذهب ىلوآلا ناكاملو « ةاجانملا هذه اوكرتيل هقدصلا هذه اوفاكاسمإ مهنأ

 . نعطال اببس اهكرت نكي مل ةكورتم

 ةيآلا تلزن امل : لاق هنأ مالسلا هيلع بلاط ىنأ نب ىلع نع ىور 4 ةعبارلا ةلأسملا ١)

 تلق ؟ لاق « هنوةيطيال تلق ؟ رانيد ىف لوقتام د لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىاعد

 . كلاح بسح ىلع تردقف لاملا ليلق كنإ ىنعملاو « ديهزل كنإ لاق « ةريعش وأ ةبح

 . ةربط ةقدصلا نآل روطأو مكنيد ىف ميدقتلا كلذ ىأ ( رهطأو ,كل ريخ كلذ ) ىلاعت هلوق امأ

 مل نم نأ ىلع لدي اذهو « ءارقفلا هنم دارملاف ( ميحر روفغ هللا نإف اودجت ملنإف ) هلوق امأ

 . هنعأ وفعم ناك هب قدصتي ام دحب

 لذب نم نودنت+ اوناكنيقفانملا نإ لاقو . خسنلا عوقو ملم وبأ ركنأ 6 ةسماخلا ةلأسملا إل

 هللا دارأف « ًايقيقح ًانامإ ًانطابو ًارهاظ اونهمآو قافنلا اركرت نيقفانملا نم ًاموق نإو « تاقدصلا
 ًاناإ اونمآ نيذلا ءالؤه زيمتيل ىوجنلا ىلع ةقدصلا دقتب أف ء نيقفانملا خر ممزيمي نأ ىلاعت

 كلذل ةردقملا ةحاصملا هذه لجال فيلكتلا اذه ناك اذإو ٠ ىللصالا هقافز ىلع قب نمع ًانققح

 ناك فيلكتلا كلذ نأ : ملم ىأ لوق لصاحو « تقولا كلذب فيلكتلا اذه ردق, مرجال ؛ تقولا

 ياخ انها نوكي الف, .ةصاوصخلا ةياغلا ىلإ ءايتنالا دنغاهؤانلبتنا# تجاوف'ةصاوشتم ةياغب ندم
 : لاق نم مهنمو ( مقفشأأ) هلوقب خوسن» هنأ روومجا دنع روهشملاو؛ نأب هبام نس مالكلا اذهو

 . ةاكرلا بوجوب خوسنم-هنإ

 . © تافدص رك اون ىدي نيباومدقت نأ مقفشأأ قل ىلاعت هلوق



 عابد ةيآلا . لوسزلا متيجان اذإ اوئمآ نيذلا هيأ اي : ىلاعت هلوق

 هيلع لوشرلا ماظعإ ( اهوأ ) دئاوقلا نم عاونأ ىلع لمتشي فياكتلا اذه ( ىلوآلا ةلأسملا إل

 ةلوهسلاب هدجو نإو : همظعتسا ةقشملا عم ءىثلا دجو اذإ ناسنإلا نإف هتاجانم ماظعإو مالسأا

 نبا لاق (اهثلاهو ) ةاجانملا لبق ةمدقملا ةقدصلا كلتب ءارقفلا نم ريثك عفن ( اهناثو ) هرقحتسا
 هللا دارأو « هيلع اوةش ىتح ملسو هللا ىلص هللا لوسر ىلع لئاسملا اورثك أ نيدلسملا نإ : سابع

 ( اهعبارو ) ةلأسملا نع اوفكف سانلا نم ريثكح حش ةيآلا هذه تلزن املف « هيبن نع ففي نأ

 نه اورثك أو مالسااو ةالصلا هيلع ىناا سلجم ىلع ءارقفلا اوبلغ ءاينغالا نإ : نابح نب لتاقم لاق

 امأف « ةاجانملا دنع ةقدصلاب هللا ىمأف ٠ مهسواج لوط ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هرك ىتح هتاجانم
 اونمتق « مالسلا هيلع لوسرأا ساجم ىلإ اوقاتشثاو « ايش اودحي ملف ءارقفلا امأو  اوعنتماف ءاينغألا

 أآذه دنعف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ساجم ىلإ نواصي و هنوةقيف انش نول اوناك ول نأ

 نوكي نأ لمتح ( اهشءاخو ) ءاينغاألا ةجرذ تطخناو ؛ هللا دنع ءارقفلا ةجرد تدادزا فيلكتلا

 ىلا هتاقوأ نولغشي و ٠ لوسرلا ىلع نودلي اوناك تاجاحلا بابرأ نآل , هيلع فيفذتلا هنء دارملا

 ضعب بلق لذشبام كلذ ىف ناكهنأ لمت<و « ةدابعلا ىلعو ةمآلا ىلإ غالبإلا ىلع ةموسق» ىه

 عجري اميف بالا لغش ىضتةي مآل لو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ىجان ام انالف نأ هنظل ؛ نينمؤملا

 . ىعاودلا كَم لاملا تإف ؛ ايندلا بحت نع ةرخآلا بح هب زيمتي هنأ ( اهسداسو:) ايندلا ىلإ

 ١ بوجولا ىمآلا نآل  ًابجاو ناكةقدصلا ميدقت نأ لع لدي ةيآلا رهاظ 4 ةيناثلا ةلأسملا «
 هدقفب (يف الإ لاقيال كلذ نإف (ميحر روفغدل نإن اودجت مل نإف) ةيآلا رخآ ىف هلوقب كلذ دك أنو
 نيمجوب هياع جتحاو « ًابودنم ناك لب « ًايجاو ناكام كلذ نإ لاق نم مهنمو « هبوجو لوزي
 ضرفلا ىف ال عوطاا ىف لمعتسي اس] اذهو ( ربطأو ركل ريخ كلذ ) لاق ىلاعت هنأ ( لوآلا)

 ) (اومدقت نأ معفشأأ) هلوقوهو ؛ هب لصتم مالكب هبوجو ليزأ امل ًابجاو كلذ ناكول هنأ ( فاثلاو

 ًاضيأ بجاولاف ءروطأو ريخ هنأب فصوي ؟بودنملا نأ ( لوآلا نع بارجلاو ) ةيآلا رخآ ىلإ
 امهنرك ,ةزالتلا# ىف نيدليمتم نيتنالا نارك قت مزايال هنأ ( ىتاثلا نع باوجلاو ) كلذب فصوي

 اهنإ « ًارشعو ربشأ ةعبرأب دادتعالا بوجو ىلع ةلادلا ةيآلا ىف اناق اياذهو « لوزنلا ىف نيتلضتم

 رخأت رادقم ىف اوفاتخا مث . خوسنملا ىلع ةوالتلا ىف ًامدقت» خسانلا ناكنإو : لوح دادتعالل ةءعاز

 لتاقم لاقو . خيسن مث راهللا نم ةعاس الإ فيلكتلا كلذ قبام : ىلكسلا لاقف « خوسنملا نع خسانلا

 خسن مث مايأ ةردع فيلكتلا كلذ قب : نابح نبا .

 اهب لمعام ةيآل هللا باتك ىف نإ : لاق هنأ مالسلا هيلع ىلع نع ىتور 4 ةثلاثلا ةلأسملا (
 لوسر تيجان الكف : هارد ةريشع هب تبرتشاف رانيد ىل ناك ىدعب دحأ ام لمعي الو“: ىلبق 5
 قع ئوزت, « دج[ لاقعي ملف تخسن مث . امههرد ىاوجب ىدي نيب تمدق ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 الإ نبأ هات ملف ارقدصتب ىح ةاجانملا نع اوبن مهنأ :سابع نبا نع ءاطعو ىلكلاو حيرج نبا



 ةيالا . متيجان اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي : ىلاعقهلوق 4

 رت يي دم رترته اس ل 2-5 1 22 مى «يايزم س8 تاع 627 هناا ىجادم رز 20 ا

 لومارلا ميج اذإ اوما" 3 1 حا 1

 تس 9 0 حا د ا را دن لس

 تأ نأ اودحت 1 نأ 87 1 نك خ َكإذ ةقدص 1 داو نا كل اومدقت

 م1 مى 2

 ن1 دا محرر ليومغ

 1 : لئاسم هيفو 4 ريبخ نولهعت ام هللاو تاجرد

 ًاهوجو لمتحي ظفللاو « اوعفتراف اوعفترا ,كل ليق اذإ : سابع نبا لاق 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 دنع نم اوموق لبق اذإ ( اهناثو ) اوهوقف : لخادلا ىلع ةعسوتلل اوموق مكل ليق اذإ ( اهدحأ )
 الو ) : لاق مءهعم اوزكرتالو اوموقف ؛ مالكلا ىف اولوطت الو ؛ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلإ اوموق مكل ليق اذإ ( امئلاثو ) جاجزلا لوق وهو ( ىننلا ىذؤي ناكمكلذ نإ ثيدحل نيف أمام

 كادضلا#لاق ههتبق اقلقاتتت لاو لا !ىرهأتو هب اؤلغتش افا هل !وهأتأو زيا لامعأو دارا ةالّضلا
 . ىدون اذإ اهل مايقلاب اورمأف « ةالصلا نع اولقاثت ًاموق نإ : ديز نباو

 «نوفكعي ون وفكعي : لثءناتغل امهو . ابمضبو نيشلا رسكب (اوزشنا) ىرق مةيناثلا ةلأسملا)

 .٠ كوشرعي دووشرءيو
 ىلع مدعو ٠ ءاطشالا ضعب اء امنا ام ملمأ مث اها لكل وصلا نع الوأ ماجن اتلاف معاو

 نينءؤملا هللا عفري ىأ ( تاجرد ىلعلا اوتو ١ نيذلاو مكه اونمأ نيذلا هللا عفري ) لاقف ٠ تاعاطلا
 نالوت ةعفرلا هذه نم دارملا ىف مث « تاجرد ةصاخ مهنم نيملاعلاو . هلوسر صاوأ لاثتما

 وهو ( فاثااو ) مالسلا هيلع لوسرلا سل ىف ةعفرلا هب دارملا نأ ردانلا لوقلا وهو ( لوآلا)

 ةكرشلا لسور كلارت »كاقاط قب ةقزضلا هتقأذا لتاذلا ققيفللاذ لوقلا

 : ىضاقلا لاقو ٠ ملعلا ةليضف ىف ( ايلكشاملم ألا مدأ معو ) ىلاعت هلرق ريسفت ىف انينطأ انأ ملعاو

 لكفف ملعلاب ىدتقي هنإف كلذلو ٠ نمؤلل لصحي الام ةلزنملا نم هتعاطا ىضتقي ملاعلا ٍلع نأ ةهبشال

 سفناا ةبسا<و . تاههشااو مارحلانع زارتدالا ةيفيك نم ملعي هنالل «ملاعلا ريغب ىدتقي الو . هلاعفأ

 ةيفيك نم ملعيو « هريغ هفرعي الام ةدابعلا ىف لاذتلاو عوشألا ةيفيك نم ملعيو « ريغلا هفرعي الام

 «ىريح طع لح شاخلا قولا خطر ةلئولتل ده مدعي وأ: ةريعا دادي الام امافص أ, انا ق وأو كرا

 هباقع مظعي كإذكف «باوثلاةءعرد ىف تاعاطأا نم هلا اعفأ ةلزنم مظعأ اك ةنكاتلا هيث هوجولا فو

 . هنم ًاريبك نوكي نأ هريغ رئاغص نم ريثك ىف عنتمال ىتح هلع ناكا ٠ بوذذلا نم هيتأي اهيف

 ري كلذ ةقدص د2 /ادل قلت !؟وهابعقا لوسرلا م جان اذإ اونمأ نيذلا ام ا اي ١ ىل !اعت هلوق

 : و ءانسم هيف ميحر روفع هللا نإ اودجب ىل نإف رطأو مكل



 ١ ةيالا . اوزشنا لق اذإو : ىلاعت هلوق

 دم ما ت7 لادم ه راه ا -أ ان ده را نو ده ا 0 -

 لعل اوتوأ َنيَدلَأَو مكسم اونما« نيل هللأ فري اوزشن افا وزشن أ لق اذِإَ

 ىلع لدعام هللاو اولاقو ؛ كلذ ىف نوقفانملا نعطو ؛ مههوجو ىف ةيهاركلا تفرعو ؛ هساجم نم

 هذه تازنف « هنع أطبأ نم ساجأو مهءاقأف هنم برقلا اوبحأو « مهسلاج اوذخأ ًاموق نإ  ءالؤه
 نب سيق نب تباث ىف ةيآلا هذه تلزن : لاق هنأ سابع نبا نع ىور ( ىتاشلا ) ةعملا موي ةيآلا

 هيلع لوسرلا نم برقلا ديري ناكو ٠ مهلا موقلا ذخأ دقو دجسملا لخد هنأ كلذو ٠ سامشلا

 هنيب ىرجو مهضعب هقياض مث « برق ىح هل اوعسوف . هينذأ ىف ناكىذلا رقولل مالسلاو ةالصلا

 هذه تازنف , هل حسف, مل انالف نإو « همالك عمسيل هنم برقلا ةب لوسرلل فصوو ؛ مالكه نيبو
 نم برآلا نوبحي اوناك مهنأ ( ثلاثلا ) ءدحال دحأ موقي الو اوعسوي نأب موقلا صأو « ةيآلا

 حسفي نأ هوخأ هلأس امبرف هيلع قيضي نأ هركب مهنم لجرلا ناكو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ؛ءارقفلا هسمي نأ هركي نم مهيف ناكو . هوركملا اولمحتيو اوفطاعتي نأب ىلاعت هللا مثرمأف ىأيف هل

 دارملا نأ : نسحلا رايتخا وهو ( ىاثلا لوقلا ١) حناور مو فوصلا نوسسبلي ةفصلا لهأ ناكو

 لوم لود تطل تأ لكرلا ناك (منانبلا عافك زادل هك ى هو 'لانملا نلقى
 : ىضاقلا لاق « عماجلاو سلاجما عيمج دارملا نأ ( ثلاثلا لوقلاو ) ةداهشلا ىلع مهصرحل نوبأيف
 هنوك ىضتقي هجو ىلع سلجلا ل للاغت ةنذإل ' مالسأا هيلع لوسرلا سا هنم دارألا نأ كافآإلاو

 مظعي ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ساجم الإ سيل ةبآآلا كروت نام ىف داليدا وادا وع

 « ةلزنملا نم هيف املو « هئيدح عامس نم هيف امل ةميظع ةيزم هنم برقلل نأ مولعمو « هيلع سفانتلا
 ؛ هباحأ نملضافألا مدقي ناك كلذلو «ىمئلاو مالحاللا اولوأ مكنم ىنيليل» مالسلاهيلع لاق كلذلو
 ىفو « برحتلا ىف لخدأ كلذ نآل . نكحمأ اذإ حسفتلاب اورمإف « نوقياضتي ممترثكل ارناكو

 نوكي نأ ىغيني داهجلا لاخ . هسلجب ىف كلذ حص اذإو « نيدلا ىف هنم دبال ام عام ىف كارتشالا

 ىلإ ةجاك1لاو ,لرالا تصلا نع ار خاتم ان وك نق لئأبلا هيدعلا ةالن ك وأ ناك امانا لبو لس
 . ركذلاو للعلا سلاجم رئاس اذه ىلع سأّي مث  ميسفتلا نم دب الف ةسام همدقت

 ناكملا نم هيف ةحسفلا سانلا بلظي ام لك ىف قاطم وهف ( مكل هللا حسفي ) ىلاسعت هلوق امأ
 !بقتجلا ى. زيقلاىتودصلاو تالا

 هللا عسو ؛ ةحارلاو ريا باوبأ هللا دابع ىلع عسو نم لك نأ ىلع تاد ةيآآلا هذه نأ ملعاو

 هنم دارملا لب ٠ ساجلا ىف حسفتلاب ةيآلا ديقي نأ لقاعلل ىغبفي الو ٠ رخآلاو ايندلا تاريخ هيلع

 نوع ىف هللا لازي ال » مالسلا هيلع لاق كلذلو « هبلق ف رورساا لاخدإو « ململا ىلإ ريخلا لاصيإ
 . « ملسملا هيخأ نوع ىف دبعلا لاز ام دبعلا

 معلا اهوا ندلاَو 6 اونمآ نيذلا هللا عفري اوزشناف اوزشنا لبق اذإو > ىلاعت لاق مث



 ةيآلا . اوحسفت مكل ليق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي: ىلاعت هلوق 32084
 مس سلا

 هس رث_ هرثودم هه هس سس 6

 د , نونمؤملا لوول هل َلَعَو هلآ نذاَن الإ | ايش مراضب نيل

 8 هَل حسب ايفان لاعلان ارععن 3 لبق اذِإ اوثعا# نذل

 نع ميغلب دقو الإ مهارنام اولاق « نيجانتم مهوأر اذإ نينمؤألا نال كلذو « نينمؤلا نزل بيس ىه

 . هكذونز<# : ومهمولق فكلذعقي و ٠ أومزهو اولتق مهنأ تاوزغلا ىلإ اوجرخ نيذلا انناوخإو اتاي

 رضي سيل ( امهدحأ ) : ناهجو هيفو 4 هللا نذإب الإ ًائيش مراضب سيلو )ل ىلاعت لاق مث

 ( هللا نذإب الإ ) هلوقو « هللا نذإب الإ ائيش ممراضب سيل ناطيشلا ( ىناثلاو ) ًائيش نينءؤملاب ىجانتلا

 نيبي نأب ليقو ٠ حرفلاو نزهلا نم بلقلا لاوحأو ضارمأللا هريدقتو . هقا ليقو هءلعب ليقف
 . مغلا لوزي'ىت> رافكلا ةاجانم ةيفيك

 . ةيعنم لطن لو هلم يحال هلعأ, كت نم نإف 6 نونمؤلا لكوتيلف ىلعو ١ لاق مث

 ( مكل هللا حسفي او>سفاف سلاجلا ىف او-سفت مكل لبق اذإ !ونمآ نيذلا اهيأ اي ) ىلاعت هلوق

 : لئاش هيفو

 فانتا ردات ايس ناوكت انع نيم[ ىدانع | ين اكمل لاحت هنأ معا ( للوآلا ةلأسملا ١
 حسفيلو هيف اوعسوت ( سلاجلا ىف او-سفت ) هلوقو « ةدوملاو ةبحلا ةدايزا آيس ريصي امب نآلا مرمأ

 ةزافمو « ةح.سف ةدلب لاقي «اوماضتت الو« 2 ا حسفأ : موق نم « ضعب نع كضعب

 . ةعس ىأ « ةحسف هيف كلو  ةحيسف
 ضرغلاب قئالاذه : ىنتج نبا لاق ؛ اوهتافت : دنه ىنأ نب دوادو ندحلا أرق ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 اهنإف « ةلعافملا انههدارملاو « لعافتف حسافتلا امأو « حسفت كانه نكيل هانعف ءاو>سفت لبق اذإ هنال
 هجولاو : ىد>اولا لاق ( ساجمنا ف١ ءىرقو « ةلياكملاو ةمساقملاك دحاولا قوف امل نوكت

 سلاج لكل لدحي نأ عما هجوو ؛ دحاو وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىناا ساحب دارها نآل ديح 7

 . سولج عضوم ىأ « ةدح ىلع .س

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ساجب دارلا نأ « لوألا ) الاوفأ ةيآلا ىف اور ذ ( ةثلاثلا ةلأ ملا ١

 اوركذ لولا اذه ىلعو ؛ همالك عامت ما لعاصر حو ؛ هنم برقا ىلع ًاسفا انتهيف نوماضتي أوناك سو

 ىفو ؛ ةفصلاىف ةعمجلا موي مالسلا هيلع ناك: نابح نب لتاقم لاق (لوآلا ) ًاهوجو لوزفلا ببس ىف
 دقو « ردب لهأ نم سان ءاخ « راصنالاو نيرجاهملا نم ردب لهأ مركب ناكو « قيض ناكملا

 لوسر فرعق « مهل عسوب نأ نورظتني ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لايح اوماقف «٠ سالا ىكإ اوقيس

 لهأ ريغ نم هلوح نمل لاقف « لوسرلا ىلع كلذ قشو مايقلا 0 مبلمح ام لسو هيلع هللا لصد هللا

 ميفأ نم ىلع كلذ قشو « هيدب نيب مايق مم نيذلا رفنلا ةدعب ميقب لزب ملف « نالفاي مث نالفاي قد 0



 ا ةبآالا . متيجانت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي. : ىلاعت هلوق
 اس يدعم مل عادص هس هدا تجوب اذ هه ضي اس فقالا ©

 اذا ونما< نيد ١ اجي“ لذ ريصملا سُنبف اهن واصي منهج مهسح

 ريما عا .لوسرلا تيصعمو ناَودعْلاَو مالا | متيجأَتل

 ناطقا 8 هي هاا - ا
 - 7-0 سل رتو ل

 ه-

 . فافختسالا اذهم هللا انبذعي ال للف الوسر ناكول هنإ : مسفنأ ىف نولوقي

 بسحب نوكي ام باذعلا مدقت نأ ىنعملاو (ريصملا سنبف اهنولصي منمج مهبسح]ل ىلاعتلاق مث

 كلذ اضنأ حالصلا ضتتقي ملو ؛ باذعلا ميدقت ةئيشملا ضتقت مل اذإف , ةحاصملا بسحب وأ < ةكيشملا
 . هيلع مث امع عدرلا ىف مهيفاك ةمايقلا ىف باذعلاف

 لوشسرلا ةيصعم و ناودعلاو مثإلاب أوج ان اللف متيجانت اذإ لصفر نيذلا 2 5 ر للاعت هلوق

 ملأ ) مدقت اهيف هلوق انلمح نإ اناآل كلذو « نيلوق ( اونمآ نيذلا اهمأاي ) هلوقب نيبطاخلا نأ ملعإ

 ىلع ( اونمآ نيذلا اهأ اي ) هلوق ةيآلا اذه ىف انلمح دوهيلا ىلع ( ىوجنلا نع اومن نيذلا ىلإ رت
 دوهيلا نم رافكلا عيمج ىلع.كلذ انلمح نإو « مهتتسلأب اونمآ نيذلا اهيأ اي ىأ « نيقفانملا
 مثولاب ىجانتلا ىلع 0 او دوملا مذ امل ىلاعت هناأل كلذو ٠ نينمّؤملا ىلع اذه انلمح . نيقفاتملاو

 لاقف ؛ مهتقيرط لثم اوكلسي نأ نينءؤألا هباخصأ ىبن ناب ةعشأ ى لوتمسلا ةيصخم يد
 ةيصعمو ) ريغلا ُلَظ لإ 23 رهو( ناودعلاو ) موصخم حم ام وهو ( مثإلاب اوجانتت ال)

 ىوةتلابو. ناودعلا د أضر ىذلا ( ربلاب | وجات د )نأ مثلمأو 0 هيلع ًافالخ نراه وهو (لوسرلا

 هتذص هذه مع أوجانت ىم عوهلا نأ ءاو 4 ىصاخملا كلارو تاعاطلا لعق نم ”انلا نم هب ى نام رهو

 ريح ال ( هلوق نم برقي كلذو 3 هراهظإ وعدد مالكلا اه لدم كلِإ وعديأم نال 3 3 تأق

 ةقب رط تفرع و ًآضيأو ) اا نيب حالصإ ُأ فورعم 1 ةقدصل ل نم ماو نم كرش

 . دحأ هتاجانم نم ذأ, مل ةاجانملا هذه ىف لجرلا

 ناكملاف الإو ىزاحبو بشاحت تبيح ىلإ ّىأ 2 و رشح هلإ ىذلا هللا اوقتاو ل ىلاعت لاق مث

 ىلا هللأ ىلع زو<ال

 ىووجنلا ظفلىف ماللاو فااللا 4 اودع نيذلا نزديل ناطينغلا نم ىوجنلا كا زر ىلاعت هلوق

 تالا وهلا هن ةاأرلل لب" هيو هلا مت نوككام ىوتتللا ف نال“ قارغتسالل" نركت نأ نكمل



 ةيآلا .ناودعلاو مثإلاب نوجانتي و: ىلاعت ةلوق مق

 أ 1 ع 0 دوي كوهاَج انو لوس لآ تيصعمو و ناودلاو منال
 600 ا موس تر

 كولا : : هلل :كعل الول مهسفتأ َق نواوقيو

 مث : لاق نم مهنمو « دوهيلا مه : نورثك آلا لاقف ؟ م 7 - الكلك 4» هنع انو مام فروق اوب

 اذإ و ) لاقف مهنع ىكح ىلاعت هنال «برقأ لوالاو « رافكتلا نم قيرف : لاق نم مهنمو'”نوةفانملا

 اوءلس اذإ اوناكدقف ءدوهلا نم عقو ىور ايف سنجلا اذهو ؛ ( هللا هب كيحي ماع كلو كراج

 ةصقو « ةرهاظتم كلذ ىف رابخالاو ؛ توملا نونعي ؛ كيلع ماسلا : اولاق مالسلا هيلع لوسزلا ىلع

 . ةرووهش» اهف ةشئاع

 كيب مل امب كويح كؤاج اذإو لوسرلا ةيصعمو ناودعلاو مثإلاب نوجانتيو ل ىلاعت لاق مث

 : ناتلأسم هيفو 4« لوقت امب هللا انبذعي الول مهسفنأ ىف نولوةيو هللا هب

 مهنيب هيف نوجانتي اوناك ماوقألا كئلوأ نأ مص هنإ : نورسفملا لاق 4« ىلوآلا ةلأسملا ١

 نودلسملا اكش كلذ اورثك أ اءلف «كلذل نونز>يف « مهءوسب ايف نوجانتي مهنأ نينمؤملا نومهويو
 كلذ نع اوهتنب ملف «نيملسلا نود اوجانتي ال نأ مثرمأف ؛ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ

 لمتحي ( ناودعلاو مثإلاب نوجانتيو ) هلوقو « ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف « مهتاجانم ىلإ اوداعو

 ىلع مادقإلا نآل ىوجنلا نع ىبنلا ىف لسرال مهتفلاذغ وه ناودعلاو مثإلا نأ ( امهدحأ ) نيهجو

 د كارارأ 0 و ةيصانملا لبلجآأأل مادقإلا كلذ ناك اذإ ايس . ناودسعلاو مثإلا بجوي ىلا

 نيملسملاب ديكو ركمام] هنا : منيب ىرحي ناكىذلا رسلا كلذ وه ناودعلاو مثإلا نأ ( تاثلاو )

 . مثءوسإ ءىث < وأ

 : ىلعوبأ لاق «نوجانتي : نوقابلاو « فار يغب نوجنتيو : هدحو ةزمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 ءدحاو نوجانتيو نوجتايف ؛ ىودعلاو ىوعدلاك ردصم ىوجنلاو ء ىوجنلا نم نولعتفي نوجنأي

 اوجوازتو ء اوروتعاو «اوجودزا لاقي ؟ءدحاو ىر#م نايرج دق « نولعافتيو « نولعتفي نإف

 اولعافتا اوكرداو ءاولعتفا اوكرداف اوكرداو ( اف اوكرادا اذإ ىتح ) ىلاعت هلوقو ؛اورواعتو

 « متيجان عواطماذهف (ىوقتلاو ببااب اوجانتو ؛ لوسرلا متيجان اذإ) هلوق «نوجانتي : أرق نم ةجحو

 (لوسرلا ةينصعمو) ىلاعت هلوقو ء زاوجلا ىف هلثم اذه نآل «نوجتذي : ةزمح ةءارقل در اذه ىفسيلو

 ناودعلاو .مثإلا ىف هانركذ ايانهه نالوةلاو ٠ لوسرلا تايصعمو ءىرق : فاشكسلا بحاص لاق

 , دمعاي كيلع ماسلا : كتيحت ىف نولوقب مهنأ ىعي ( هللا هب كيري ملام كويح كوءاج اذإو ) هلوقو

 « لوسرلا انمأ ايو ( قطصا نذلا هدابع ىلع مالسو) ؛ لوي ىلاعت هللاو ؛:توملا .ماسلاو

 مهنأ ىنعي (لوقن امب هللا انبذعي الول موسفنأ ف نولوقي مهنأ ) ىلاعت ركذ مث ء ىنلا اهيأايو



 م 7 . ىوجنلا نع اومن نيذلا ىلإ رت ملأ :ىكلاعت هلوف
 اس ةاس اساس ساس ثا هل 2 هنزل 22 اسمو َيردم ساس 6

 نوجانتيو م م مل نودوعي مث ىوجنل 5 اوبن يذلا لإ رت

 درفلا ددعلا نأ (اهينا ”و ) ًاعئاض ىلاعت هللا دكرتي ام قلخلا نع عطقنا نم لك نأ لإ" واعز ]وأ

 ةياعر نمدب ال هنأ ىلع أ يبنت ركذلاب درفلا دادعالا صقع , رتولا بحيرتو هللا نآل ؛ جوزلا نم فرشأ
 اهنم ضرغلا نوكي ىنلا ةرواشملا ىف هنم دبالام لقأ نأ ( اهثلاثو ) رومألا عج نة

 مك احلا طسوتملاكثلاثلاو ؛ تابثإلاو ىننلا ىف نيعزانتملاكنانثإلا نوكيا نيد, ةثالث ةحلصم دير
 دبالف ؛ ةرواشملل اوعمتجا عمجلكيف اذكهو ؛ ضرغلا كلذ متي و ةرومشملا كلت لكن ذتيخ ؛ امهنيب

 مهددع ةروامشملا بابرأ نوكست نأو دبال بسلا اذهلف ؛لوقلا لوقم كح نوكي دحاو نه مهف

 تلزن ةيآلا نأ (اهعبارو) قابلا ىلع ًامبنت امهركذي تك او نيلوألا نيدرفلا هناحبس ركذف «ًادرف
 نب لاو 2 نيددعلا نيذه ىلع اوناكو 2 نينم ٌؤملل ةظراعم ىجانتلا ىلع اوءمتجا 6 نيهفانملا نه موق ف

 لاقف ع نار د ام اوناكب ةيمأن ناوفصو 3 ور بايو ةعمب ذر 0 ةيآلا هذه تل شاع

 معي ناكنإ : ثلاثلا لاقو ؛ ضعبلا نود“ضعبلا ملعإ : ىاثلا لاقو ؟ لوقتام هللا مع له : مدحأ

 )ع موعبار هلل الإ ةزراللا رن نوكيام : هللأ لع م فدحصم ُّق لأ (امسماخو ( ل | ملعيف صضعب ||

 مبعم هللا الإ رثك أ الو كلذ نم لقأ الو « مبسداس هللا الإ ةسمخ الو ٠ 0 هللا لإ ةقرادللو
 جالتلا قا واج اذإ

 ةسنجلا نوبل الان لع تصنلاب( تكا 3٠ال و كلذ نم فدا "الو )(ءىرق 1 ةعباسلا ةل أسملا ١

 ةوق الو لوحال : كلوقك « ىندأ عم ال ل ىلع ًافوطعم عفرلاب ( رثك أ الو ) نوكي نأ ذوحجيو
 0 كلوقك ءادتبالا ىلع نيعوف مان وكب َنأز رجب (ثلاثلاو) ةوقلاعفرو لوحلا حتفب « هللاب الإ

 نوكيام : ليق هن اك( ىو نم ) ل< ىلع ًافطع امبعافترا نوكي نأ ( عبارلاو ) هللاب الإ ةوقالو

 : ليق هنأأك(ىوجت) ىلع ًافطع نيرورجبانوكي نأ زوج ( سماخلاو ) ؛ مبعم وه الإ رثك أ الو ىندأ

 8 م ره الإ 1 الو ٌقدأ نمد نوكيام

 . تحت نم ةطقنملا ءابلاب ( ربك أ الو ) ءىرق « ةنماثلا ةلأسملا )
 ىلاعت هنوك مهعم ىلاعت هنوك نم دارملاو : مهل ًامبار ىلاعت هنوك نم دارملا 4 ةعساتلا ةلأسملا )ل

 نع لاكن دقو 2 مل دهاشمو ملخم 0 لاكش 4 17 2 مهلعو مثرسو مثريككو مىهالكب 0

 . ةدهاشلاو ناكمملا

 052 قش انو اننا ناوثلا ناكل (مبني مث ) مهضعب أرق ( ةرشاعلا ةلأسملا

 نإ ( لاق مث 5 قاةدتسالا ردق لع ىزاجيو كإذ 0 بساحت ىأ ) معلا موا 3 اهب ع 3 (

 مث وتجلا نع وهن نيذلا ىلإ تملأ إل لاقت ىوجنلا نع اومن نيذلا كيا ل نيب ب ىلاعت 38

 ( مه - رخل مو



 ةيالا اي ةنالب اوت نما ن وكي اع :.لاهق هلا م

 د هاه زلا ٠.22 -أ 2 2 هم وه -

 الو مهسداَسوه الإ ةَسح الو ميعباروه الإ نال ىوجت نم نوكي 21

 و ا را ظَ هدعسكم ف 00 2 17 ه رت لل لرب تا 707" 6 2001

 سا ولمع امب مهتبشي مث اوناك ام نبأ مهعم وه ل كر ١ اك هير ىدأ
 . وسد ناميس تيمع
 «ا/د يلع ءىش 1 هللا نإ ةمسقلا

 كاذ قمع ذل مهسدأس زهاحلإ (ةمدخالالأ و ؛ ميعبأر وهالإ ةثالث ىو نم نزكرأت ل

 . 4« ميلع ءىث لكب هللا نإ « ةءايقلا موي اولمع امب مهئيني مث ءاوناكامنبأ مبعم وهاالإ رثك أ الو

 : لئاسم هيفو

 لاق مث . ا لاب « ةثالث ىو نم نوكتت ام : ةويح وبأ أرق « ىنج نبا لاق 4 ىلو ألا ةلأسملا ١
 نم ىتءاجام : كلوةك ؛ ةيسنجلا مومعو عارشلا نم كانه امل  هجولا وه ةماعلا هيلع ىذلا ريكذتلاو

 « نم ةماكو هو « لوعفملاو لعافلا نيب لصافلا عقو هناآلو « ةيراج نم قرضح امو : ةأرما نم

 مافن ركما امن يالا نوت ناالعاشياتلا قادر "فيحان ان اورلرلا هنأت وكنا اذا

 . ةيداجر عب رضح“امواةأض اا كطاقامر: لاق

 هناا لصع الو دجويام ىأ « ةماتلا ناكنم ( نوكيام م ) هلوق « ةينا ا ةلأسملا ١

 نم ريثك ىف ريخ ال ) ىلاعت هلوق هنمو « ردص» وهو ىجانتلا : ىوجنلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ارس روكذملا مالكلاف « انو عفترا ام ىهو « ةوجنلا نم قتشم ىوجنلا : جاجزلا لاقو ( مهاوجب

 زوو ؛ ريغلا لاصتا نع تلخ اهءافترال اهنإف ٠ ةعفترملا ضرالاك راص ريغلا عامتسا نع الخ امل
 ووذ مث  ىنعملاو ( ىوجت مهذإو ) ىلاعت هلوقو « ىوجين موق :لاقيف , ًافصو ىوجنلا لعجت نأ ًاضيأ

 . هب فصو ردصم لكك إذك و ؛ فاضملا فذ ؛ ىو

 نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحي ( ةثالث ىوجن نم ) هلوق ىف ةثالث رج 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نرك ام: ريدقتلا نوكيو « نيجانتملا ىنعي ىوجنلا نوكي نأ (فاثلاو ) ةفاضالاب ًااورج نوكت

 . ةفص نوكيف ةثالث نيجانتم نم

 نآل نوجاني رامضإب , لاحلا ىلع بصنلاب ةسمخو ةثالث ةلبع ىنأ نبا أرق « ةسماخلا ةلأملا ال

 . هيلع لدي ىو

 هيف اوركذو : نيبلا ىف ةعبرألا ىمأ لمهأو « ةسنخاو ةثالثلا ركذ ىلاعت هنأ م( ةسداسلا ةلأ ملا)

 نانثإ ذخأ اذإف «اوعمتجا اذإ ةثالثلا نآل كلذو « ةمحرلا لاكىلإ ةراشإ اذه نأ (اهدحأ) : اهوجو

 « كسينأو كسيلجانأ : ىلاعتهللالوقيفهبلق قيضيف . ًاديحو اعئاضدحاولا قب ؛ ةرواشملاو ىجانتلا ىف

 , ًاديرف مهنم دحاو قبب مل ةعبرأ وناكاذإ امأ « ًاديرف ًاديحو سماخلا قب اوعمتجا اذإ ةسنخلا اذكو



 م ةرآلا 1 ايم هللأ مومعملإ مون : ىلا عت هلوق

 همس سسسهسمع٠م” ع

 تاريخ هساس ىلع حر ١ تحاتتإ رع 1 رز هع ساق ل - - ثا دعرث رث رث س6 2س هم هم

 لك ىلع هللاو مديل ل م اولمع ام ؟ مهنافيلف ٍ هللا مهتعبس موب

 ه2 هرم ساس يدم راش هال سادق 25 2م اسمو 2 0ه_

 ضرالا ف 3 تاومسلا قام معي هني نا ل لا «<» دي ءىل

 نيف ٠ مثربكو مهزعب بهذي ( نيبم باذع ) تايآلا هذ ( نيرفاكالو ) لوسرلا قدص ىلع لدت

 . ديدشلا باذعلا ةرخآلا' و ء ناوهلاو لذلا ايندلا ق نيدالا ءالوه باذع:نأ هناخبس

 لاقف دبعولا اذه لماكتي هبام ىلاعت ركذ

 . ( ديبش ءىث لك ىلع هللاو هوسنو هللا هاصحأ اولمع امب مهئبنيف ًاعيمج هللا مهثعبي موي 0

 : نالوق ( ًاعيمج ) هلوق فو « مويلل امظعت : ركذا رامضإب وأ « نيبمب وأ « مهتبنيب بوصنم موي

 لاق مث . ةدحاو لاح ىف نيعمتجم ( ىناشلاو ) ثوعبم ريغ دحأ مهنم كرترال مهلك ( امهدحأ )
 ىلإ ممم ةعراسملا هدنع 0 ىذلا « مها ارويتشتو] خدوتو ؛ مهاليججب ( اولمع ام مهيليف )

 لاوحأ عيمج طاحأ ىأ ( هللا هاصحأ ) هلوقو دابشالا سؤر ىلع ا نم مهقحلي امل ؛ راثلا

 ) 8 لال « تايئزجل اب ملاع ىلاعت هنال ناكملاو نامؤلاو «ةيفيكلاو ةيمكدلا نم لامعألا كلت

 . ةئبلا .ىثهيلع خال دهاشم ىأ (ديهش ءىثلكىلعهللاو) اهوسن مرجالفاماون واهتواهو رقحتسا مل

 ::لاقح تامراعملا اك املاع ةنيك ناونكإ) لاذوعل] مش

 1 «( ضراللا قامو تالوكسلا فلام معي هللا نأ ملأ 2

 « ءىربال ءايشالاب املاعىلاعت هنوك نآلقح اذه لرقأو . لعن ملأ ىأ ( رت لأ ) سابع نبا لاق

 « ًالاعهنوكىعليادلا نآل ملعلا اذه ىلع ةيؤرلا ظفل قلطأ امتإ و « لئالدلا ةطساوب مولعم هنكسلو
 . ملاع وهف كلذك هلاعفأ تناكن م لكو . ةمظتنم ةقستنم ةقستنم ةنقتم ةمكح هلامفأ نأ وه

 تابنلا تابيكرتو ء ضرآلاو تاو..لا بئاجي ىف ةدهاشم ةسوسحف « ىلوآلا ةمدقملا امأ ١)

 .ناويحلاو
 مرجال ًارهاظ كلذك ىلاعت هنوك ىلع لادلا ليادلا ناكاملو « ةيهيدبف 4 ةيناثلا ةمدقملا امأ ١)

 يوسع الب راج ناحضو «”ءالبفلاو ررراطلا تاجرد لغا لإ لالدسالاد ملعلا اذه غلب

 هملع نآألف , تامولءملا عيمج ملاع ىلاعت هنأ امأو ( رتملأ )اقف ةيؤرلا ظفل قلطأ كلذلذ : دهاششملا

 رفتفال ةيمولءملا هم ىف ةكرتشم تامولعملا عيمج نآرنم ىعبلا نود: ضسولا قلي نا ميدق مع

 ىلاعت هنو' بجو مرج الف ؛ لاي ىلاءت هللا ىلع وهو ٠ صصخم ىلإ صيصختاا كلذ ىف ملغلا كلذ

 : لقي ملو ( ضرآلا ىفامو تاومسلا ىفام ملعي ) لاق هناحبس هنأ لعاو ؛ تامولءملا عيمجي ًاملاع
 : بيمعرس بيترتلا اذه ةباعر فو . تاوهسلا فامو ضرالا ىفام ملعب

 : لاقف ىوجناا نه دابعلا نم نوكيام صخ ىلاعت هنإ مث



 ةيآلا . هلوسرو هللا نوداح< نيذلا نإ : ىلاعت هلوف هذي

 252 ميل 3 نيرفاكلاو ١ 000 كا 1 هللا اونمؤتل 0

 سهدعع 6 لامس اا دق مو يب دم ل

 انلزنا دقو مهلبق ل نم نيل تيك اكاوتبل هلوسرو هلل نوداحب ن دلل د
 ,ى و 01 سمر تس

 62 ليهم باذع نيرفاكسللو تاند دل ا

-- 22 5 - - 

 0:4 ملأ باذع نيرئاكللو هللا دودح كالو 7 وسرو هللاب اونموتل كلذ ١ ىلاعت لاق مث

 « هانعضو ىذلا كلذ ضرفلا ىنعملاو مفرلا ل< ق هنإ جاجزلا لاق (لوألا) نامجو ) كإذ ( هلوق

 الو 2 همذ أ رشي لمعلا ُّق هلوسرو هللأب اوةدصتل ماكحألل ميلعتلاو نأ ءلا كلذ اناعف ) ىف اثلا (

 : لئاسم ةيآلا ىفو « قالطلا عاونأ ىوقأ راهظلا لعج نم 1 ماكحأ ىلع اورمتست
 ضرغلاب للعم هللأ لعف ىلع (او :مؤوتل ) هلوق ىف ماللاب ةلزتءملا كاع 14 ىلوألا ةلأ 0

 اذهو ٠ رفكلا نم ةيلهاجلا ىف هيلع اوناكام ىلع اورمتست الو « هللاب اونهؤأ : نأ هضرغ نأ ىللعو

 . رفكلا مدعو ناميإلا مهنم دارأ ىلاعت هنأ لع لدي
 هذهب مث.مأ لاقف « ةيآلا هذه ناعإلا ىحسم ىف لمعلا لخدأ نم لدتسا 4« ةيناثلا ةل أما ١

 سو اع « لمعلا نأ ىلع ةيآلا تادف ٠ 38 امامعب اوريصيل امم ممرمأ هنأ نيبو . لامعآلا
 كلذ ىنعملا لون ن ىو ٠ رع الا هذه لمعي ( هللا , اونمؤتل كأذ )لدي مل ىلا علا هنإ لاق كلذ 1

 كالتو ( 2 ةعاطلا نم مط دبال هنأ ناب ف 050 1 هنإ مث 1 هذ رارةإلاب , اب للاب اونمؤَتل

 4 ل ار لد ىأ ) ميلا تناذَع نيرفاكللو هللا دود>

 تايآآ انلزنأ دقو مهلبق نم نيذلا تبك ام اوتبك هلوسرو هللا نوداحب نيذلا نإ ل ىلاعت هلوق
 نادم هيفو 4 نبه تاذع نيرفاكللو تانيب

 تاو لل لأم كل هكنمو ٠ اة املا هد اهلا نام دربملا لاق . نالو ةداهلا 3 4 ىلوالا هل ًاننألا 7

 ةلازألااو ِ ديدملا ظفا نم ةلعافم ةدالا : : فابفصاللا مهوب 1 لاق 2 دود قدارلا 0 يللا 2 940

 « ديدملاب ةموصخلاب ةمدش ةديدش ةعزانم كلذ ناك وأ « ةقيقحلا ىف كلذ ناكءاوس ديدحلاب ةلباقملا

 ةراثو هللأ هامل 1 0 هب رادغأب ةرات كلذ" نوقاشي و نوداعي أ نو وداح : اولاقف نورسفملا امأ

 8 هّللأ نيد نع دصلاو ا لاب

 |وناك مهنإف , نيةفاتملا ىلإ 057 نك نأ ع : (نوداح) هلوق ى ريمضلا 2 اناثلا ةلأسملا ١

 انة كتلا اد رئاس لمت 2و ىلاعت هللا مهذأف مالسلا هي هلع كارلا ىلع نورداظإو نيرفاكلا نوداوب

 23 رملاو : هلذأ اذإ الفلات 5 لاقي : دربملالاق . اولذخىأ ( اوتبك ١ 8 هلوسر هللا رعأت
 ( تانيب امس | ان انارنأ دوو ( لسرلا ا نم ) مىلبق ند ه نيذلا كيك جو لا مْ 3 توبكم هل لاه هب



 مت دياسسا تقح -

 5-24 - ٠ 2 0 ا ا ىلا هز

 وف مايصق اهكوعر 5 نم <« د ريمخ نولمعت امهَنأَو هب َنوُظَعو 3

7 

 ل 57 د كي 1 57 انا نأ 1 2 نيام

 هيسارلا ناعناللا كرات ىفءوروتسلا لاهلي كتالل اق مشا اضوانكلإا تارقأ ان اطدإب نيتس تلق

 مايصف دحب مل نف ) ةبقرلا ىف لاق ىلاعت هنإ : ىعفاشلا بادأ لاق ( ةرشع ةيناثلا ةلأسملا 7

 ىفو ( دحب مل نف ) لوألا ىف ركذف ( ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نف ) موصلا ىف لاقو ( نيرهش
 لاخلا ىف قاتعالا نع هزي بيس موصلا ىلإ لقتني ١ بئئاغ هلام نم اولاق ف ( 0 ل نفث ) ىناثلا

 اولاق ؛ هلاوز ىجري ثيحح هضرم ناكنإو ماعطإلا ىلإ لقتني هنإف ٠ لاخلا ىف أضب مم ناكنم امأ

 زجعلاو « زجانلا ضرما ببسب وهو ( عطتسي ل نف ) ماعطإلا ىلإ لاقتنإلا ىف : لاق هنأ قرفلاو

 , ةبقر هب ىرتشي الاموأ ةبقر دحي مل نف دارملاو ( دب مل نف ) ةقرلا ىف لاقو « عيطتسم ريغ لجاعلا

 ةراطقاب قاس لام ناحل ىرفلا قلاع لأ نكح اكيأ < قال) ادقاف سلال سل اع هلام هر

 ! انتخاب" شيبلف قضرلا كلارإ اما

 لاقتنالا ىف رذع « ةجئاهلا ةءلغلاو طرفملا قبشلا : انباصأ ضعب ىلاق 4 ةريشع ةثلاثلا ةلأسملا ل
 نه الإ تينأ لهو هل لاق موصلاب ىنارعألا ىمأ امل » مالسلا هيلع هنأ هيلع ليلدلاو . ماعطإلا ىلإ
 نم لاقتنالا ىف رذع ديدشلا قيشلا نأ لع ثيد-حلا لد « معطأ  مالسلا هيلع لاقف  موصلا لبق

 نأ وه ةءاطتسالاف : ةقاطلا قوف عسولاو ٠ عسولا قوف ةعاطتسسالا ًاضيأو ٠ ماعطإلا ىلإ موصلا
 هذهف « قبشلا ةدش عم متي ال ىنعملا اذه نأ مولعمو . ةلوهسلا ليبس ىلع لعفلا نم ناسفإلا نكمتي

 . ملعأ هللاو . ةيآلا هذه ىف نآرقلا هقفب قاعتي ام ةرصتخم ةلمج

 ىف ظيلغتا ( ملذ) : جاجزلا لاق « ريبخ نولمعت امب هللاو هب نوظعوت مداذ ر) ىلاعت هلوق

 لاقو ؛ هودواعت الو راهظلا اوكرتت ىتح مك ظعو ةرافكلا ظاغ نأ ىأ (هب نوظعوت) ةرافكلا

 نرم (ريبخ نولمعت امب هللاو ) ةرافكسلا نم هب نورمؤتت ىأ (هب نوظعوت كلذ. ) هريغ

 .. هكرتؤ ريفكتلا

 نأ لبق نم نيعباتتم نيربش مايصف دحب مل نف ل لاف ةبقرلا نع زجاعلا مكح ىلاعت ركذ مث

 ريرحت ىف ركذو ؛ طرش عبادتتلا نأ ىلع ةبآلا تادف م ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نف ءاساعتي
 00 2 أع ىاكبقاب انلاضاانأ/ليقأ نط, اذجَوي انأو دب ال هنأ مرصلاو ةبقرلا

 ءاسملاو , عامجإلا ةلالدب نيلوالاكهنأ الإ  ةساملا لبق هعوقو نم ديال هنأ ركذي ا 517
 ءاةقفلا تكف ةووكافم ةريثك ةبالا هذه ىلع ةعرفملا ةيبقفلا



 ةيالا . ةيقر ريرحتف اولاق ا نودوعي مث : ىلاعت هلوق أ

 ىضنقملا نأ يعفاششلا ةجح . ( ةبقر ريرحتف ) ىلاعت هلوقل ةئزجم ةبقرلاو ( باقرلا ىفو ) ىلاعت هلوقل

 باقرلا ل< ىف هب لمعلا كرت هلجال امو ؛ بتاكملا قاتعإ دعب « مثاق ةبقرلا قاتعإب فيلاكتلا ءاقبل
 ىلع ءاقبلا تباثلا ىف لصالا نأ ىضتقملا نابب ؛ لصألا ىلع قب نأ بجوف « انهه دوجوم ريغ

 ناصقن نك هنكل « كام نع لذي ل نإ 0 نع لئازلاك ب تاكملا نأ قرافلا ّنآب « ناكام

 نمضي ىلوالا هفاتأ ولو « هيف تافردتلا ىلوملا ىلع عنتعو ٠ هين اك حب كافرا ليلدي« هقر ىف

 فعضلا بئاوش نع صلاخلا كلما ةلازإ نأ مولءملا نمو ءروملا مرغي هتبتاكم ءىظؤ ولو  هتديق

 دبعلا قاتعإب ةدبعلا نع لجرلا جورخ نم مزل. الو ٠ فيعضلا كلما ةلازإ نم كلاملا ىلع قش

 دعت [ثراولا هَمّدعأ ىلاةنأ, لع انعمجأ, ( قاثلا ةيولاز).؛ ثتاكملا!قاتعان:ةذدبعلا نع جو رخلا نقلا

 . ًافيعض كلملا نوكع ماجلاو ثروملا هقتعأ اذإ اذكف ؛ ةرافكسلا نع ءىرديال هتوم

 عقيال هنكل « هيلع قتع ةرافكلا ةينب هيلع قتعي ىذلا هبيرق ىرتشا ول « ةنماثلا ةلأسملا ١
 ةجحو « ةيآلا رهاظب كسَملا ةفيتح ىلأ ةجح : عمي ةفينح ىلأ دنعو « ىعفامشلا دنع ةرافكلا نع

 : 8 ىعفاشلا

 ١) ماعطلا نم نيكسقلاب ىدأتي تارافكتلا ىف ماعطإلا : ةفينح وبأ لاق م ةعساتلا ةلأسملا «
 بجاولا نأ وهو نآرقلا رهاظ ةفينح ىنأ ةجح « ريقفلا نم كيلَقلاب الإ ىدأتيال ىعفاشلا دنعو

 مكيلهأ ةروجكظتام لقانا عون ىلاعت لوقت 0 , نيكعلا وه ماءطإلا ةميقحو « ماعطإلا وه )

 رطفلا ةقدصو ةاكرلا لع سايقلا ىعفاششلا ةجحو . انبه اذكف , كيلّعلاو نيكملاب ىدأتي كلذو .

 وأ ةطن> هنم تاتقي ىذلا هدلب ماعط نم دم نيكسم لكل ىعفاششلا لاق « ةرشاعلا ةلأسملا ١
 « هدعإ ثدح دم ريتعي الو ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا دم كلذو ٠ ًاطقأ اها نواف اف

 اعاصوأ رمت نم ًاعاص وأ قيوس وأ قيقد وأ زب نم عاص فصن نيكسم لك ىطعي : ةفين> وبأ لاقو
 ماعطإلا بتارمو  ماعطإلا ىضتتقي ةيآلا رهاظ نأ ىعفاشاا ةجح ؛ كلذ نود هئزحي الو ريءش نم

 هلمح نم دب الف « قابلا ىلع هلمح نم ىلوأ ضعبلا لع ظفللا لمح سيلف « ةيفيكلاو ةينكسلاب ةفلتخ

 تماصلا نب سوأ ثيدح ىف ىورام ةفينح ىلأ ةج> ءددملا وه كلذو . ًارهاظ هنم دبالام لقأ ل

 نالو « رب نم نادم نيكسم لكل : الاق ةشئاعو ىلع نعو « رب نم عاص فصن نيكسم لكل د
 « انلق امب لب « دملاب كلذ ىدأتي الو . رطفلا ةقدص ريظن نوكيف , نيكسم لكل مويلا ةج اح ريتعملا
 . انه :كانكلن

 د الا دن عورضخلا نط نيينادعا عاكش معطأ . 39 ةيداحلا ةلأسملا ١

 بج وف ٠ ! الكلس نع ماعطإ للا هنأ وهو ؛ ةبآلا ر هاظ ىعفاش ع كيا ءىز< ةفينح ىأ

 لوقي نأ ىعفاشللو ٠ لصاح وهو ةجاملا عفد دوصقملا نأ ةفينح ىنأ ةجحو ؛ ةيآلا رهاظ ةياعر
 رورساا لاخدإ لملف ًاضيأو « سايقلا نم اهيف عاذتمالا بجوف « تاريدقتلا هذه ىلع ةبلاغ تاكحتلا



 كني نلت حش هن دس "و ةيالا:: مهئاسن.نم نرورهاظي نااثلاو : ىلاعت . هلو
 رهاظ نمو « ةدحاو ةرم رهاظ نم لوانتي ( نورهاظي نيذلاو ) هلوق نأب كلام جتحاو « ةيناث

 ىف فاك دحاولا ريفكتلا نأ انيلعف . ةبقر ريرحت هيلع بجوأ ىلاعت هنإ مث ؛ةريثك ًارارم

 وغللاب هلل 1 ذخاؤيال) لاق ىلاعت هنأ ( باوجلاو ) ةريثك ًارارم وأ ةدحاو ةرم ناكءاوس « رابظلا

 ىضتقي اذهف ( نيك اسم ةرشع ماعطإ هترافكف نامبألا متدقع امب ذخاؤي نكلو مبامبأ ىف
 .هومتلقام اذكف  الطان ناك امو « ةدخاو ةرافك الإ ةريثكلا نامآلا قبحاالنأ

 رهظك ىلع نتنأ : لاقو ةدحاو ةملكب نهنم رهاظف ةوسن ةعبرأ هتحت لجر 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 « نهنم رهاظ ىتاوللا ددع ىلإ ًارظن : تارافك عبرأ همزاي هنأ امهربظأ : نالوق ىعفاشال « ىمأ
 « كلت نع ًاضيأ رهاظو « راهظلا اذه ببسي ةرافك همزلذ . هذه نع رهاظ هنأ « ان ركذام هليلدو
 . ىرخأ ةرافك بجو نأو دبال ىناثلا راهظلاف

 رفكي نأ لبق عماج نإف « ةساءملا لبق ةرافكلا باحيإ ىلع لدت ةيآلا 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 نايفسو ىعفاشااو ةفينح ىنأو كل اي« ملعلا لهأ رثك أ لوق وهو ؛ ةدحاو ةرافك الإ هيلع بحي مل
 لوق وهو « ناترافك هيلمف رفكي نأ لبق اهعقاو اذإ : مهضعب لاقو . هللا مبمحر قححإو دمحأو

 تتاف انرهف ؛ دوعلا لبق ةرافك رهاظملا ىلع بحب هنأ ىلع تلد ةيآلا نأ انليلد ىدهه نب نمحرلا دبع

 بجو مدقتلا كرت نأ ىلع ةلالد ةيآلا ىف سيلو « ةرافكساا بوجو لصأ قييف « ةيلبقلا ةقص
 اى امراقك

 نواسمت نإف . رفكي ىتح امرقي هعدت نأ ةأردلل ىغبنيال هنأ روظألا 6 ةسماخلا ةلأسملا ١
 نم اهقح اهفوي ىتح برضلاب ناكنإو « ريفكتلا ىلع هربحيو اهنننو هنيب مامإلا لاح ريفكتلاب

 نآل . اهدحو راهظلا ةرافك الإ سبحبو هيلع ربحي تارافكلا نم ءىث الو : ءاهقفلا لاق . عاجلا

 . اهقح ءافيإ نم عانتماو ةأرملاب رارضإ ريفكستلا كرت

 ١) ةرفاكوأ ةنمؤ» تناكءاوس ءىرحجت ةبقرلا هذه هللا همحر ةفينح وبأ لاق 4 ةسداسلا ةلأسملا «

 نأو دبال : ىعفاشلا لاقو : باقرلا عيمج ىف مومعلا ديفي ظفللا اذهف ( ةبقر ريرحتف ) ىلاعت هلوقل
 سجن نوكرشملا ام ) لاعت هلوقل ء سجن كرشملا نأ ( لوآلا ) نامجو هليلدو ةنمؤ» نركست (

 ةبقرلا نأ ىلع انعمجأ ( ىتاثلا ) ( ثيبخلا اومميت الو ) ىلاعت لاقو ةمآلا عامجإب ثدبخ سدي لكو
 ناميإلاب ةديقم لتقلا ةرافك ىف ٠ ماعنإ قاتعإلا نأ عماجلاو . انبه اذكف ٠ ناميإلاب هدييقتف

 ىلإ ىضفي دق نامإلاب دييقتلا مدعو « هللا ءادعأ نامرحو هللا ءايلوأ ىلإ ماعنإلا اذه فرص ىصتقي

 ةحلصملا هذهل اليصحت ناميإلاب ديت, نأ بجوف « هللا دايلوأ نامرح .

 ةفينح وبأ لاقو « هللا هحر ىعفاشلا دنع .ىرحيال بتاكملا قاتعإ 4 ةعباسلا ةلأسملا ١)
 رهاظف ؛ امش قذوي نأ دعب! همتعأ اذإ و: ةرافكلا نعازاج ًائيش ئذؤيانأ لبق هقّتعأ نإ هللا هحر

 ةبقز بتاكملا نأ ةفينح ىنأ ةجح ؛ ,ىرحي هنأ ةفين> ىأ نع نلا ىورو ؛ ءىرحيال ةنأ ةياورلا



 ةيآلا : مهمات نم نورهاظإ نذلاو * لات هلوق "4

 ارامل ا نا ثلا اولتت تناك امىأ(نيطايمشلااولتتاماوءيتاو:) هلوقىفا: ناكظفل رمضت

 اذهو « ادوع نكي ملرركي مل نافذ« داعدقفرابظااظفل ررك اذإ : ةيلاعلاوبأ لاق (ىاثلا لوقلا) لصألا

 ؛ هواعف امةداعإ ىلع لدي ( اولاق ال نودوءب مث ) هلوق رهاظ نأب هيلع اوجتحاو « رهاظلا لهأ لوق

 اذ-ه دارملا ناكول هنأ ( لوألا : : نيهجو نم فيعض أضيأ اذهو ؛ ريركتلاب الإ نوكي ال اذهو

 عاملا ىلع مزع ام راهظاا رركي مل هنإف سوأ ثيدح ( ىناثلا ) اولاق ام نوديعي مث ءلوقي ناكل

 5 ال تنك : لاق هنإف ىضايبلا رخص نب ةيلس ثيدح كلذكو « ةرافكلا هللا لوسر همزلأ دقو

 ترهاظف رجفاا عولط دعب 0 ال نأ ةفاخ ىنأرما نم ترهاظ ناضهررهش لخد املف عاما نع

 هللا كحىف ضمأ : تلقو كلذب هتربخأف هللا لوسر تيتأف اهتعقاوف ربصأ مل مث هلك ناضمر روش اهنم

 راهظلا راركت ركذي مل هنأ عم ةرافكلا هيلع مالسلا هيلع لوسرلا بجوأف « ةبقر قتعا » لاقف

 ظفل نفالوأ لاق ام لغ فلح نأ وه ٠ دوعلا ىنعم : ىنابفصالا ملسم وبأ لاق ( ثلاثلا لوقا )

 ىلع مارح هنإ هلآ طل ضع ىف لاق ولام ىلع 1 أرق ةرافكلا همز ل فاح ” مل اذإ اذإ هتاف ) راج ظاا

 فريعض اضيأ اذهو « نيعلا ةرافك همزل هيلع فاح اذإ امأف « ةرافكسلا همزلت ال هنإف ىمدآلا محلك

 . كانه نيم الو أطخلا لتق ىفو . كانه نيم الو . كسانملا ىف عامجإلاب 12

 : لئاسم هيفف ( اساتي نأ: لبق نمبةبقر ريرحتف ) ىلاعت هلوق امأ

 عاما مرحب هنأ ( امهدحأ ) نالوق ىعفاشللف « رابظلا همرحب (هيف اوفلتخا 4« لوألا ةلأ ملا ١

 همحر ةفينح ىلأ لوق وهو . 1 ةمتسالا تاهج عيمج مرح هنأ رهظألا وهو ( ىفاثلا لوقلا ) طقف

 ل اع كلذ ناكف ( اسامي نأ لبق نم ةبقز ريرحتف ) لاك هلوق ( لوآلا ) هوجو هليلدو هللا

 ( مهنا سا نم نوردهاظي نيذلاو ) ىلاعت هلوق ( ىاثلاو ) اهريغ وأدب سمل نم « سيسملا بورض

 « هيلع مرحب هسمو مالا ربظ ةرشانم نأ اكف , مأالا رهظب اههش هنأ ببسب مرحتلا كح همزلأ

 مث هتأرما نم رهاظ الجر نأ » ةمركع ىور ( ثلاثلا ) كلذنك ةأرملا ىف لاحلا نوكي نأ بجوف
 ىتح اهنزتعا لاقف كلذب هربدخأف ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ رفكب نأ لبق اهعقاو

 0 شكت

 ةرافك رارظ لكل ةفينح وبأو ىعفاششلا لاقف « أرارم رهاظ نميف اوفلتخا ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 لاقو : ةدخاو ةراقك هيلع نوكيةئافرا ديك اعلا ناوكمتلاب دا 1م ار ىلا

 هلوق نأ انلياد «ٌةدحاو ةرافك الإ ةيلع سيلف ةّثام ةفرفثم سلا# ىف هتأرسا نم رهاظ نم : كلام

 : ةرافكسلا باحيإل ةلع راهظلا نوك ىضنقي ( ةبقر ريرختف - مماسن نم نورهاظي نيذلاو ) ىلادت

 ةلع نوكي نأ امإ ىلاثلا رابظلاو ٠ ةرافكسلا بوجو ةلع تدجو دقف ىناثلا راهظلا دجو اذإف

 كرا نايطلاب ا كيج زا ةرافكتلا» نال قطان! كور الا وارق ال6 رافكلل, وأ ىىلو الا ةارافكلل

 ةرافك بجوي فاثاا رابظلا نأ انملعف ؛ لا محلا نع ةلعلا رخأت نأالو « لا نئاكلا نب وكمتو



 ؟هأ/ ةيالا . م دال هنأ نما ناو ره أ نيذلأو : ىلاعت هلوق

 (قاثلانع باوجلاو) مث: ةماكىضتقع قع لمعلا ىف ىكي كلذو : نامزلا نم ردقلا كلذب ارهاظم هنوك

 سيا « ىأ روظك ىلع تنأ : هلوقف «امعاتمتسالامرحو ةيجوزلا ليبس ىلع اك اسمإ مرح مألانأ

 ىلع هل بجوف ؛ اع عاتمتسالا ىفوأ « ةيجوزلا ليبس ىلع ارك اسمإ ىف عقو هيبشتلا نأ نايب هيف

 اذإف ؛ ةيجوزلا لييسىلعابك اسمإ ةمرحىف مألاب اهمبشت ىضتقي ؛ أر هظك ىلع تنأ : هلوقف ؛ لكلا
 ربظك ىلع تنأ : هلو ىضتقمل ًاضقانم كاسمإلا اذه ناكف « ةيجورلا لبس ىلع اهكسمأ دقف اهقلطي مل

 ( قاثلاهجول ! ) ىعفاشلا بهذم ريرقت ىف صخام مالك اذهو ؛ ًارئاع هنوكي هيلع عملا تجوفأ هع

 ؛ةوبشلاب اهلإ رظنلاو ةسمالملاو طولا ةحايتا نع ةرابع هنأ : ةفينح فأل وقوهو ؛ دوعلا ريسفت ىف

 كللذ ناك اثإلا هذه ةحارتسأ دصق مث ءائشاللا :هذادهأ ةدازدخج مالاب ؛ اههمش امل هن آل كلذو اولاق

 هنأ نيبيمل « مالاب اش امل هناآل « فيعضمالكلا اذهنأ ملعاو 5 ربظك ىلع تنأ : هلوقل ًاضقانم

 نم ىلوأ رظنلا ةءرحو ٠ عاتمتسالا ةمرح ىلإ هيبشتلا اذه فرص سيلف . اهب اههبش ءايشالا ىأ ى

 ناكاذإو 5 لكلا ىلع هيدشتلا اذه لمع أ بٍجوذ ا ةيجوزلا لش ىلع اكان .مإ] ةمر> ىلإ هفرص

 نأب جوف ؛ ىأروظك ىلع تنأ : هلوق مكح ضن دقف ؛ ةظحل ةيج وزلا ليبس لعابكسمأ اذإف « كلذك

 مزعلا نع ةرابع الإ دوعلا نأ : كلام لوق رهو دوعلا ريسفت ىف ( ثلاثلا هجولا ) دوغلا قةحتي

 ةمرحم اهنوكلل ضتانملا امن] ةمرع امنوك ضتانيال اهعامج ىلإ ةصقلا نال ء فيعض !ذهو اهءامج ىلع

 ريسفت ىف ( عبارلا هجولا ) هللا همحر ةفينح ىنأ لوق ىلإ عجرن ذئنيحو « اهعامج لالحتسا ىلإ دصقلا

 نال أطخ اذهو « اهءامج نع ةرابع اهيلإ دوعلا نأ : ىرصبلا نسحلاو سواط لوق وهو دوءلا
 ريرحتف ) هلوق ىف بيقعتلا ءافب ( اسامي نأ لبق نم ةبقر رير>تف اولاق ا نودوعي مث ) ىلاعت هلوق

 لبق ريفكتلا نوكي نأ ( اسامتي نأ لبق نم) هلوق ىضتقي و « دوعلا دعب ريفكتاا نوك ىضتقي. ( ةبقر

 دوعلا نوكي نأ بجو : عاملا لبقو : دوعلا دعب ريفكستلا نوكي نأو دبال هنأ تبث اذإو « عاملا

 , عاملا ىلع مزعلل وأ ؛ عاجلل اص هنأ به ء انهه روكذملا دوعلا : اولاق انباحصأ نأ ملعاو  عامجا ريغ

 قياعت بجيف مسإلا هيلع قاطتيام لقأ وه « هللا همحر ىمفاشاا هلاق ىذلا نأ الإ , عامجا ةحارتسال وأ
 . ةنبلا اهلع ليلد ال ةدايزف قابلا امأو  دوعلا ىحسم قةحتي هب ىذلا وه هن ال هيلع مكسحلا

 لايت> الا اذه لعو: : مولعفام لثم نولعفي 0-00-- مث هلرق ىف 4« ىناثلا لامتحالا ١

 لهأن أه ريرقتو ؛ مالسإلا ىفراهظلابنايتإلاوه دوعلا.ىروثلا لاق ( لوألا ) هوجو أضيأ ةيآآلا ىف
 : ةيلهأ مال 00 : مالسإلاىف را هظلا ك> ىلاعت هللا لد رك راهظلا,نوةاطي اوناك ةيلهاجلا

 مهأ ىندملاومالسإلا ف ىأ ( اولاقانودوعبمث ) ةيلهاجلا فديرب ( مهمئاسننمنورهاظينيذلاو ) لاقف

 لوقلا اذه انباوكأ لاق ء اذكو ذك هترافكف . ةيلهاجلا ىف هنولوةي اوناكام لثم مالسإلا ىفنولوقي

 نم دارملا نوكي نأ ىضتقي اذهو . مث : ةملكب هدعب دوءلا ركذو راهظلا ركذ ىلاعت هن ال فيعض

 برعلاو « مالسالا لبق مهءاسن نم نورهاظي وناكن يذلاو دارملا اولاق نإف : راهظلا ريغ ايش دولا
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 ةيآلا . مهندلو ىثاللا الإ مهنابمأ نإ : ىلاعت هلو سول

 اولاق ام ىلإو ء اولاق املنودوءي : لاقي نأنيب ةغللا ىف قرفال ءارفلا لاق ' ىللوألا ال 2

 ( اذهل اناده ىذلا هلل دخلا ) هلوفك ٠ نافاعت ماللاو ىلإ ةماك : ىمرافلا ىلع وبلا اولاق امو

 . (اهل ىحوأ كبر ناب) لاقو ( حون ىلإ ىحوأو ) ىلاعت لاقو ( ميحجلا طارص ىلإ مودهاف ) لاقو

 ( امهدحأ ) ناهجو هيف ( اولاق امل نودوعي مث ) هلوق ىف ءاولاق ام : ظفل « ةيناثلا ةلأسملا 2

 ءاولاق امل : هلوقب دارملا نوكي نأ (ىاثلاو) ظفللا كلذ ىلإ نودوعي مهنأ ىنعملاو « رارظلا ظفل هنأ

 هريظنو « هيف لوقملا ةلزنم لوقلل اليزنت «راهظلا ظفاب مهسفنأ ىلع هومرح ىذلا وهو ؛ هيف لوقملا

 دوعي باكلاك: هتبه ىف دئاعلا » مالسلا هيلع لاقو « لوقملا هثرنو ىأ ( لوقيام هثرنو ) ىلاعت هلوق
 لاقو « انوجرم ىأ « انؤاجر تنأ مهللا : لجرلا لوةيو « بوهوملا ىق دّئاع وه امنإو « هئيق ىف

 امل نودوعي مث ) هلوق ىنعم اذه ىلعو « هب نقوملا ىأ ( نيقيلا كيتأت ىتح كبر دبعاو ) ىلاعت
 لوألا هجولاب ظفالا اذه انرسف اذإ مث ٠ لوقلا كلذ هيف اولاق ىذلا ءىثلا ىلإ نودوعي ىأ ( اولاق

 داع : لاقي نأز وجو ٠ ىرخأ ةرم هلعذ ىأ « لعف امل داع : لاقي نأ زو ؛ ةغللا لهأ لاق : لوقنف

 داع دقف « هلثم لاقينأ دارأ مث ًائيش لءف نم نآل « لوقعم مالك اذهو ؛ لعفام ضقن ىأ ؛ لعف امل
 ىف فرصتلا نآل ؛ هيلإ داع دقف هلاطبإ دارأ مث ايش لعف نم ًاضيأو , ًاضيأ ةلاعال ةيهاملا كلت ىلإ

 . هيلإ دوعلاب الإ نكمي ال مادعإلاب ءىثلا

 دارملا نوكي نأ لمتحي ( اولاق امل نودوعي مث ) هلوق نأ انمدق امم رهظ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نيوكست .ىلإ نودوعي مث ءهنم دارملا نوكي نأ لمتحيو « ةلازإلاو مفرلاو ضقنلاب هيلإ نودوعي مث
 :52 ا انا تتلق اوان بز نك أبل كذا ىدنلا اون: لآللا لايتكالا نأ مظل ةزأك هلم

 هنكسمي انامز راهظاادعب قالطلا نع توكسلا : اولاق مل « دوعلا ىنعم نأ ىعفاشلا لوق وهو ( لوألا )

 هنم عرشام مه دقن قالطلاب كلذ لصو نإف ؛ ميرحتلا دصق دقف رهاظ امل هنال كلذو , هيف اهقلطي نأ

 هب أدتبا ام ىلعمدن هنأ ىلع لدي كاذف : قالطلا نع تكس اذإف « هيلع ةرافك الو , ميرحتلا عاقيإ نم

 اذه داسف ىلع نآرقلا ماكحأ ىف ىزارلا ركب وبأ جتحاو ؛ ةرافكتلا هيلع بجت ذئليخ , مرحتلا نم

 ىلعو « ىخارتلا ىضتقت مثو ( اولاق ا نودوءي مث ) لاق ىلاعت هنأ ( لوآلا ) : نيهجو نم لوقلا

 ) فاعل ( ةيآلا ىضت#م فالخ كلذو ٠ خارت الب لوقلا بيقع آنا رهاظملا نوك لوقلا اذه

 نوكي الف ؛ ةجوزلاكاسم]إةمرح ىضتةيالمالاب ةجوزلا هيبشتف ؛ ارك اسمإ مرحالمالاو مألاب اههيش هنأ

 باوجلاو ) كاسمإلا اذمدوعلارسفي الأ بجوف ؛ ىأ روظك ىلع تنأ : هلوقل ًاضقنةجوزلاكاسم]

 , طولا ةحابتسا دوعلا ريسفت لعج هنإف ةفينح ىنأ لوق ىلع داراو ًاضيأ اذه نأ ( لوآلا نع
 ىت> راهظلا ظفلب ظفلتاا نم هغارف بيقع ريسفتلا اذه امل دوعلا نم رهاظملا نكمتي ال نأ بجوف

 لوقن مث , ًاضيأهيلعدراولاكشإلااذهنأ تبثف ؛ كلذ هل نأ ىلع ةعمج ةمآلا نأ عم : ىخارتلا لصح

 نع ًأدئاع هنوك اركيأتذ َدةَق ال1 تاع هن وكب هيلع محال ؛ هيف اهقلطي نأ هسنكمع نامز ضقني ملام هنإ
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 ؛ ًادبؤ» ًاعرحت ةمرحم مآلا نآل ( ًاروزو لوقلا نم ًاركتم ) هنوكب هفصو امنإ ىلاعت هنإ : مهضعب
 اذهو « ًاروزولوقلا نم ًاركتم كلذ ناك مرج الف  ًادبؤ ًاعر# لوقلا اذهب هيلع مرحتال ةجوزلاو

 مزلي الف ؛ هوجولا لك نم امهنيب ةماشملا عوقو ىضتقي ال ءىثلاب ءىشثلا هيبشت نال فيعض هجولا

 نم معأ ةمرحلا ىمسم نآل « ةديؤ» ةمرحلا نوك ىف ام اهميشت ةمرحلا ىف ماللاب ةجوزلا هيبسشنت نم

 !ةةنق وللا ةنقللأةمرخلا

 امأ ( ًاروذو لوقلا نم اركسنم نولوةيا مهنإو مهندلو ىناللا الإ مهتاومأ نإ ١ ىلاعت هلوق
 اللا مكحاو ذأ 1م ماو ل ال مدقت دّقف ؛ ىلاللا ةظفل ريسفت ىف مالكا

 , لك شه اذهو « ةدلاولا الإ مأ ال هنأ ىضتةي اهرهاظ نأ وهو : نالاؤس ةيآلا ىف مث( نورعاظت

 نك ( مت ءارهأ نجا دز 0 1 ( ةءاضرلا نم مكارم 9 ىرخأ ةنآ ىف : لان هنآل

 كلذو : حاكنلا ةمر> . أمأ لوسرلا ةجوزو ؛ أمأ ةعضرالا نوك نم ىنءملا نأب لاؤسلا اذه عفدي نأ
 مزلي ال ًاذإف ؛ ةمرلا مدع ةيقيقحلا عودا مدع نم مزأي ال هنأ رهظ قيرطلا اذه نإ: لوقن انآل

 ىلع ةمومأألا مدعب لدتسا ىلاعت هنأ مهوب : ةيآلا رهاظو « ةمرلا مدع أمأ ةجوزلا نوك مدع نم

 لئاسلا هركذ ام ةيآلا رهاظ نم دارملا سيل هنأ ( باوجلاو ) لاؤسلا هجوتي ذئنيحو ؛ ةمرهلا مدع

 عرشلا درب 2 , ةمو»آلا ببسب ةمرحلا لصحن ىت> ؛ مأب تسيل ةجوزلا : لق هنأك ةيالاريدقت لب

 ناك . ةئبلا كانه ةمرملا لصحت ال ذإف  ةءرحلا لصحت ىت> ةءرملا عوقول ابس ظفللا اذه لدحي
 . ًاروزو ًابذك ةمرحلاب اط مرفص

 نودام رفغيو ) لاق 5 2 ءاش نإ ةبوتأا ريغ نهامإ / روفغ وفعل هللا نإو ) لاق ل

 0 دعب وأ ( ءاشي نا كلذ

 نأ. لبق قف نم ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي مث مهئاسأ نم نورهاظ ؛ نيذلاو ١ ىلا مت هلوق

 ىفنال مييلع ركذب و ؛ ةبقر ريرت : ملاعق ءريخو  ءادتبالاب عفر 52 جاجزلا لق : اساتي

 امل نودودي مث ) ىلاعت هلوق امأ . ةبقر ريرحت مهترافكف ترضأ تش نإو « هيلع اليلد مالكتلا
 لسهأ لاوقأ نايب نم الوأ دب الو , ةملك-لا هذه ريسفت ىف سانلا فال_:خا رثك هنأ لعاف ( اولاق

 : لئاسم اذو ؛ ةعيرشلا لهأ لاوقأ نايب. نم أايناثو ؛ ةملكلا هذه: ىف ةيبرعلا
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 لاقو « هسفن ىلع فطءي ال ءىثلا نآل ( نوناعأ تكنل» ام وأ ) هلوق فطع حص ال كاذ الولو
 . نيهلا كله نود تاجوزلا ىلع كلذ ناكف ( مكئاسن تابمأو ) ىلاعت

 مفانو ريثك نبا أرق : ىلع ونأ لاق ؛ تاءارقلا نم ةبآلا هذ قاعتب (هبف 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 ءاظلا انها ايلا مضب ( نورهاظي ) مصاعأرقو ؛ فاآلا ريغل ( نوررظي نذلاو ( ربع وبأو

 قباطالاو ني ا فلالابو ءايلا ممتفي نورهاظي اسكتلاو ةزمحو ماع نا أرقو : فلآلاو

 رهاظت ريصيف امهنم دحاو لك ىلع ءاتلا لخدتو « فعضو فعاض لثم روظ هاا رهاظ : ىلع

 ريصنف ؛ الاب: راقمل ءاظلا ىف ءاتلامغدت مث « ربظتيو رهاظتي ريصيف ةعراضأا فرد لخدي و « ربظتو

 ىذلا جرحدتي ىف امحتفي م ةعواطالل اهنآل ٠ ةعراضملا فرح ىه ىتلا ءايلا ميتفتو « ربظيو رهاظي

 جرح دب نأ امكعواطملا هنال « ربظيو رهاظي ىف ءايلا حتف اكمال جرد دتف هتجرحد « عواطم ود

 رهاظ نم ق:شهووف نو رهاظي مصاعةءارق امأو ؛ قاحلالا انوكي نإ ا بتر ع ا ذك

 . فرصتلا اذه لثمب ىتأ اذإ رهاظي

 نيجمتو برعلل خيبو" ( سم نورهاظي نيذلاو ) هلوق ىف ( مكنم 0 2
 نهام ) ىلاعت هلوقو ٠ , مهلا ءأاس نود ةصاخ ةيل اها 0 نم م5 راوظلا ىف مهتداعل

 ذا قالا هش ( معابمأ

 ىلع بصنلاب نوقابلاو ٠ عفرلاب ( مهتاهمأ ) لضفملا ةياور ىف مصاع أرق 4« ىلوآلا ةلأسملا ١
 مابفتسالاكؤنلانأ كلذو : نيهجولا سيقأ وهو هي وبيس لاق « بت ةغل هنأ عفرلا هجو ء ضفخلا ظفل

 « هيلع ناكامع مالكلا قنا ريغيال نأ ىغبذي اذكف « هيلع ناكامع مالكلا مابفتسالا ريغيال اف

 ( ارشب اذهام) هلوق ءاج اهيلعو « ىلوأ مهتْاب ليزنتلا ىف ذخالاو زاجحلا لهأ ةغل هنأ بصنلا هجوو

 نأ مءريخلاو أدتبملا لع لغد: (ام) نأ ( امهدحأ ) نير تالي بغل اه. نأ سايقلا نه 9

 تلصح اذإو « لالا ىف ام ات سيل نأ اك« لاحلا ىفاد ىننتام نأ ( ىاثلاو ) اممملع لخدت س

 باب ىلع ًاسايق ليلدلاب صخام الإ : ماك>الا رئاس ىف ةا ا را ا 0

 . فرصنب الام

 وبف « ىنأ رظك ىلع تنأ : هتأرمال لاق نم نأ وهو : لاكش ةيآلا ىف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 نهام ) هلوقا لاطبإلا ليس ىلع لاقي نأ قيلإ فيكف : مأ اهنإ لقي مو ؛ مالا ةجوزلا هبش

 امأ ٠ باوجلاو ( ًاروزو لولا نم ًاركشم نولوقيل مهنإو ) لاسقي نأ قلي فيكو ( مهتاومأ
 لواللاريدقتلا لعو ءاشنإ وأ ًارابخ] هلع نأامإ ؛ ىنأ ربظك ىلع تنأ : هلوق نآل مول امإ بذكلا

 « بذك ةمرهلاو للا فصو ىفةءرخلابةاللا هيبشتو « ةمرحم مالاو ةللح ةجوزلانآل ؛ بذك هنأ

 , ةمرجلا ل وصحف ًاببسهلعج عرشلا نأ هانعم ءاشنإهنوك نآل , ارذك أضيأ كلذ ناكءاشنإهانلءج نإو
 لاقو « ًاروذو ًابذك نوكي محلا اذه عوقو ىف ءامشنإ هلءج ناك ؛ هيبشتلا اذ-مب عرشلا دري مل املف
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 صتتخ هنإ تلق لف . نيرضاحلا عيمج لوانتيف ةبفاشم باطخ ( مكنم ) هلوق نأ (اهدحأ ) هوجو نم

 لاح نأ ىلع لدي ركذلا ىف نينه ملا, هصيصخت نإ متلق ملف « نينموملاب صتخم هنأ انلس ؟ نينمؤملا

 لاح نأ ىلع لدي ال ركذلاب صيصختلا نأ لئاقلا اذه بهذم نمو ايس ال « كلذ فالي ممريغ
 كسَملا ناكف ؛« قوطنملا ةلالد نم فعضأ موهفملا ةلالد نكسل ؛ هيلع لدي هنأب انلس , هفالخب هادعام
 نأ ةفين>- ىلأ بهذم نكل ؛ةوقلا ىف ءاوتسالا انملس « ىلوأ ( نورهاظي نيذلاو ):هلوق مومعب

 نورهاظي نيذلاو ) هلوق وهو هب !نكسمت ىذلاو ؛ صاخلل اان ناك ص اخلا دعب درو اذإ ماعلا

 لوزنلا ىف ًارخأتم ناكهنأ رهاظلاو ( مكنم نورهاظي نيذلا ) هلوق نع ركذلا ىف رخأتم ( مهئاسن نم

 نورهاظي نيذلاو ) هلوقو « راهظاا مكح ناب هيف سيل ( مكنم نورهاظي نيذلا ) هلوق نآل ًاضرأ
 ( باوجلاو ) ىلوأ لمجملا نع لوزنلا ىف ًارخأتم نيبملا نوك و « راهظلا كح نايب هيف ( مئاسذ نم

 انبهف . ماعطإلاب هنم نتك ١ موصلا نع رمي ىتم هنأ أضيأ همزاول نأ ( لوآلا ) هوجو نم ىناثلا نع
 ( ىاثلاو ) ؛لاؤسلا لاز دقف زجعلا قةحتي مل نإو « ماعطإلاب هنم ىنتكي نأ بجو زجعلا قةحت نإ

 هنأ عم قاتعإلا نع زجاع دبعلا نإ مث ٠ لدبملا نم فءضأ لدبلاو « قاتعإلا نع لدي موصلا نأ

 فعضأ تاوفف ؛ راهظاا ةد عم ؛ عنملا بجوي ال نيمزاللا ىوقأ تاوف ناك اذإف . هراهظ حصي
 : لاقي هنإ انباححأ نم نيسح ىضاقلا لاق ( ثلاثلا ) راهظلا ةححصإ لوقلا نم عنمب فيك نيمزاللا

 « هلبق ام بحي مالسإلا » مالسلاو هيلع هلوق امأ ء مصو ملسأف ؛ ميرحتلا نم صالخلا تدرأ نإ
 موصلاب هفاكنال نحنف اضيأو ؛ ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ء صاخريفكتلاب فيلكتلاو « ماع هنإ انلق
 . مصت الف الإو : مصف ميرحتلا ةلازإ تدرأ اذإ : لوقن لب

 اهجوز نم ةأرملا راهظ حصيال : هللا مهحر كلامو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 أطخ اذهو . اهرفكست نيم وه : ىعازوألا لاقو : ىمأ رهظك ىلع تنأ ابجوزل ةأرملا لوقت نأ وهو
 بج ويراهظاا نآلو ؟ كلذ ةأرملا مزاي فيكف لصالاوهو ؛ نيمب ةرافك كلذب همزلي الل جرلا نآل
 . قالطلا كلمت ال اهنأ ليلدب كلذ كلمت ال ةأرملاو « لوقلاب أير

 راهظلا لطب « مويلا ىنأ رهظك ىلع تنأ : لاق اذإ ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 تيقوتلل لباقراهظلاب لصاحلايرحتاانأ انل ٠ ًادبأ رهاظموه ؛ ىليل ىنأ نباو كلاملاةو ؛ مويلا ىضمب

 تيقوتلا كلذ بسحر دقتي نأ بجو هتقو اذإف ؛ تيقوتلل الباق ناكاذإو « ريكفتلاب لحكا امل الإو

 نم ) ىلاعت هلوق امأ « ( نورهاظي نيذلا ) ىلاعت هلوقب لئاسملا نم قلعتي ام اذبف « نيدلا ىلع ًاسايق
 ةفينح وبأ لاقف ؟ ةمآلا نع راهظلا حصي له هنأ ىف اوفلتخاو :٠ هنمرهاظملا ماكحأ هب قاعتيف ( مهئاسن
 ل ريفكتلاو « ًاتباث ناكلحلا نأ ىمفاشلا ةجح ؛ حمصي ىعازوالاو كلام لاقو ؛ حصي ال ىعفامشلاو
 نورزهاظيانياتلا و) هلق نال ,ةز وتلا هده "لو اننتالا ةيآلاوولاع ءًاقبلاا خب اثنان فر ىاألا واااو نك
 رئارحلا هنم موبفملاو ( نهئاسن وأ ) هلوق هيلع ليلدلاو « ءامإلا نود رئارحلا لوانتي ( مهئاسن نم
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 ىلع تنأ : هلوق وه ةيلهاجلا ىف دورعملا ظفللا نآل كلذو : روصلا رئاس ىف دوقفم ىنءل ىنأ رهظك

 اذه دجوي ملو « ميرحتلاب ًارعشم فرعلا بيسب ظفللا اذه ناكف « ًارارظ ىمس كلذإو « ىنأ ربظك

 . لصاللا مكح ىلع ءاقبلا بجوف ؛ ظافلالا رئاس ىف ىنعملا

 ةثالث ىلع لدي اذبف « ةروكذم مالا نكت ملو أروكذم رهظاا ناكاذإ ام م كلاثلا مسقلا ١

 ميدقلا :نالرق هفو٠ عاضرلاو بسنلا نم تامر لاب ةيدشتلا ىرج نأ (ىلوالاةيترلا) : هكا

 مناقل ةنزللا )' ” ةفينخ قأ لوقاو هو , اناّرط لوك ةنأ ديدملا لودلاو 0 [نايط'ن رك ل21

 اقلط ناكو « ةنالف ربظك لع تنأ : هتأرمال لوقي نأ لثم آتقو» انمترحت ةمزحملا ةأرملاب اههيشت

 ةجحو « ةفلاسلا ةلأسملا ىف هانركذ ام هليلدو « ًارابظ نوكيال اذه نم ًائيش نأ ىدنع راتخلاو

 مرحي لكب راهظلا لوص- ىنمتةي ةيآلا هذه رهاظو ( نورهاظي نيذلاو ) لاق ىلاعت هنأ ةفينح ىأ

 الإ مهتابمأ نإ مهتاههأ نها ) هدعب لاق امل ىلاعت هلآ"( تايجر |١) سدد مالا ىلع هرصق نف

 رئاس ةمر> نه دشأ مالا ةءرح ناآآلو « مآلا ركذب رابظلا وه داراا نأ لع لد ( مهندلو اللا

 زوال نأ بجوف ؛ دوجوم قرافلا اذهو « هانيبام ىلع مئاق لحلا ءاقبا ىضتقملا : لوقنف « مراهلا

 اا

 يلعو « ىتخأ نطيك ىلع تنأ : لاق ول ا« مالا الو ربظااال ركذي ىل اذإ ام ( عبارلا مسقلا ال

 . ًاراهظ كلذ نوكيال نأ بحي مدقت ام سايق

 : ناتلأسم هيفو « رهاظملا ىف ( ىتاثلا ثحبلا ال

 ١ هراهظ حص هقالط حص نم لكنأ طباضاا : هللا هحر ىعفاشلا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا «
 حصي ال ةفينح وبأ لاقو « حيح هدنع ىدذلا راهظ اذه ىلعف ٠ ىلاعت هلوق مومعب ىعفاشلا جتحاو

 ) ميرحتلا ىف رابظلا .ريثأت نأ ( لوألا ) نيهجو نف سايقلا امأو ( مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو
 ًامايق هنم فرصتلا اذه حصي نأ بجو اذه تبث اذإو , هقالط ةحص ليلدب ؛ كلذل لهأ ىذلاو

 ىذلا لعفلا اذه نع هل ًارجز ململا ىلع تبجو اهتإ ةرافكلا نأ ( قاثلا ) تافرصتلا رئاس لع

 روزو لوقلا نم ركتم وه ٠ لوقل اوجتحاو ؛ مصي نأ بجوف ىذلا ق- ىف مئاق ىنعملا اذهو

 نورهاظي نيذلاو ) ىلاعت هلوقب ىذارلا ركب وبأ جتحا ( لوألا ) نيبجو نم ةيآلا هذهب ةفينح ىأ

 نأ ( ىناثلا ) نينمؤما, صوصخم راهظلا نأ ىلع لديف نينمؤلا باطخ كلذو ( مهئاسن نما طكنم,

 نيذلاو) ىلاعتهلوقليلدب قاتعإلا نع زجاعلا دئاعلا ىلع موصلا بوجو ؛ حيحصاا رابظلا مزاول نم
 نودوعي مث ممئاسن نم نورهاظي ١ نيعباتتم نب رهش مادصف عطتسإ مل نفث  هلوق ىلإ - اولاق (

 وأ , عامجإلاب لطاب وهو رفكلا عم امأ ء بجول بجوول هنال « عنتع ىمذلا ىلع موصلا باحيإو

 لوألا نع ( بارجلاو ) « هلبق ام بحي مالسإلا » مالسلا هيلع هِلَوَدل ء لطاب وهو ناميإلا دعب
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 هنا 2 دينا نه وضعوه ىذلا روظلا نم ًاداخ أك نفل هنأ )ع مظنلا بحاص وهو ) فاثلاو ١

 لب ؛ ذذلتلاو ةعضابملا عضاوم ىه ىبلا ءاضعألا رئاس نم عضوم ا اذه ىف ركذلاب ىلوأ رهظلا سيل

 نه لكو « هولعي ىأ ( هوربظي نأ اوعاطسا انف ) .ىلاعت هلوق هنمو « ولعلا نم ذوخأم انبه روظلا
 لجرلا ةأما كلذكو 1 هولعي هبك ار نال أربظ تريكو ما ىمرع هنمو 2 ءربظ قف ايش جلع

 لجيزلل بكرم لجولا م ن'اكف ؛ روظلا ةيحان نم نكي مل نإ و ؛ عضبلا كلمب اهولءي هنأل ؛ هربظ

 ,اهتقلطئأ «٠ قأرما نع تازن : قالطلا ىف لوقت برعلا نأ : ىنعملا اذه ةح ىلع لديو ء هل ربظو

 : كايإ ىكلم ىأ « ىلع كرهظ : هليوأت نآل « راضإو فذج . ىأ رهظك ىلع تنأ : مهوق ىفو

 .٠ ىلع مارح اهكلمو ىأ ىلع ىولع نأ ا مار> كيلع ىولعو

 نأبابلا اذه ىف لصآلا . ةعيرشلا فرع ىف ىنعملا اذهب ةلمعتسملا ظافلالا ىف ( ىناثلا ماقملا ١
 ظفل نوكي نأ امإو نيروكذم مالا ظفاو ؛ ربظلا ظفل نوكي نأ امإف ؛ أ رهظك ىلع تنأ : لاقي

 نأ امأو ٠ مآلا ظفل نود ًاروكذم ربظلا ظفل نوكي نأ امإو ؛ ربظلا ظفا نود ًاروكذم مالا

 : ةعبرأ ماسقأ هذبف ءأرو ذم امهنم دحاو نوكيال

 مظتنا اذإ تالصلا ف ةسثقانمال مث , قافتالاب ربتعم وهو نيروكذم اناكاذإ ( لوألا مسقلا إل

 مل ولو ةزئاج املك تالصلا هذبف ىأ ربظك ىنم تنأ وأ « ىتأ ربظك ىلع تنأ : لاق ولف ؛ مالكلا

 ىف همأ روظك اهنإ ديري نأ لمتحب ليقو « يرص هنإ ليقف « أ رهظك تنأ : لاقو ؛ ةلص لمعتسي

 رابخإلا كلذب تدرأ : لاق مث ؛ قلاط تنأ : هتأرمال لاق ول ملامت>الا اذه نكلو ؛ هريسغ ق>

 : نال ة ل ىومراعلالظ ارتاركك ىلع

 تهذم لشفتو ءاازاوكذم ربظلا نوكت الو ؛ةروك ذم مالا نوكل نأ ( ىاثلا مسقلا ١)

 نوكي ام اهنمو . مارك لاب رعشم ريغ اهب هيبشتلا نوكي ام اهنم « نامسق ءاضعألا نأ هيف ىعفاشلا

 وأ ؛ ىأ ديك وأ ؛ ىنأ لجرك ىلع تنأ : هلوةك وهف (لوآلا امأ ) . مارك الاب رعشم اهب هيبشتلا
 ءاضع الا ا تيس ال هنأ 0 دقلاو 0 تبشإ 0 اغلا نأ ديدجلا : نالوق هيف ىعفاشللو 3 قا "طيبك

 دا رأ نإف يف حور 7 )2 ىلا نيعك ىلع كنا :ةلوقك قف مار ؟ الل 05 م 4 دشتلا تاوكأ و لا

 يفق قلطأ نإو « كلذل لمتحم هظفل نإف : راوظب سيلف ةماركسلا دارأ نو : ًاراهظ ناك رابظلا

 ماك قفنئيلبرلا ركب 9 لاقف : ةفين> ىأ بهذم امأو « ىعفاشلا بهذم ليضفت اذه « ددرت

 ديك ىلع تنأ : هلوق وهو ؛ ًارابظ نكي ل هبلإ رظنلا هل لحب مأالا نم وضعب هتجوز هبش اذإ : نآرقلا

 تنأ : لاق اذإ ا. ًارابظ ناكهيلإ رظنلا هيلع مرح مالا نم وضعب اهيش اذإ امأ ء اهسأرك وأ ىأ

 راهظلا حصي ال هنأ وهو « ىعفاشلل ميدقلا لولا وه ىدنع برقأالاو . اهذفغ وأ ىأ نطبك ىلع

 بوجو نرع ةءذلا ةءاربو ًاتباث ناكةجوزلا ل> نأ هيلع ليلدلاو ؛ ظافل“ الا هذه نم ء ءىشنل

 ىلع كلن: : لاق اذإ مف 4 لمعلا كلر ناكام ىلع ايلا تراّثلا ف لص "ةلاو »2 ةتباث تناك ةراغكلا



 مهنا ١ نع اهنا ولا قانا كرما نذل
 9-5 أ - ه-
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 116 ان دك وأ وأ ميرحتلا ىف هنا « ةيلهاجلا قالط دشأ, نم. ناك راهظلا نأ « قاثلا ثحبلا ل

 اممإ خسنلا نآل ٠ ا ملالإو ؛ هل ةنعان ةيآلا تناكعرشلاب ًاررقم 0 هلا كلذ ناكنإو

 «تمرحو اهل لاق لسو هيلع هللا ىلص هنأ ىور ىذلا نكل « ةيلهاجلا ةداع ىفال عئارشلا ىف لخدب
 ملا ىف فقوت هنأ ىور ام امأو . ًاعرش ناك هنأ ىلع ةلالدلاك « تمرح دق الإ كارأ ام » : لاقوأ

 ' كارد ىلع لدي الف

 ىف هل قبي مو « قلخلا نع هؤاجر عطقنا نم نأ ىلع لدن ةعقاولا هذه نأ « ثلاثلا ثحبلا ال
 هيفق ( هللا عمس دق ) هلوق امأ « ريسفتلا ىلإ عجرنلو « مهملا كلذ هللا هافك . قالا ىوس دحأ همهم

 : ناتل انكم

 عمسي نأ ناعقوتي اناكةلداجلاو هللا لوسر نآل , عقوتلا هانعم (دق) هلوق ( ىلو آلا ةلأسملا اإل
 . اهنع جرفي ام كلذ ىف لزنيو « اهاوكشو اهتاداجب هللا

 ملعاو « هرئاظن ىف كلذك و ( عمس دق ) نم نيسلا ىف لادلا مغدي ةزمح ناك( ةيناثلا ةلأسملا

 ىأ ( اهجوز ىف كلداحبت ) هلوق هو ةلداجما ( (ىطوأ ) نيرمأ ةأرملا هذه نع ىكح ىلاعت هللا نأ

 « هيلع تمرح » ال لاق اك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةلداجلا كلتو ؛ امجوز نأش ىف كلداسحت

 ,ىدجوو ىنتقاف هللا ىلإ وكشأ : اطوق وهو « هللا ىلإ اهاوكش (امهنناثو) ًافالط ركذام هللاو : تلاق
 ؛ مالكلا ىف ةعجارملا ةرواحلاو ( يروا عمسي هللاو ) هنا>بس لاق مث . ًاراغص ةينص ىل نإ :اهوقو

 هنمو « روكلا دعب رولا نم هللاب ذوعن ام :هو ًاعوجر عجري عجر ىأ ؛ اروع يدل ان سعر

 رسهببو « هيدانب نم مالك عمسإ ىأ ( ريصب عيرس هللا نإ ) لاق مث ؛ باجأ اف ىأةماكأ زاغأ]ف

 . هيلإ مرسلا

 (نورهاظي نيذلا) هلوق نأ ملعا ( مهتاه.أ نهام مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا إل ىلاعت هلوق
 : ناَءاأ س٠ هيف

 ١ ناثحي ةيآلا هذه ىف لوقنف . ةيبقفلاو ةيوغالا ثحابملاب قلعتب ام ( ىلوألا ةلأسملا :

 ؟ وه ام راهظلا نأ ( امهدحأ )

 ؟ ىه نم اهنم رهأظملا نأ وهو ؛ ثم هيف ( مهئاسن نم ) هلوقو ؟ وه نم رهاظملا نأ ( ىناثلا )

 :ناداقه هيفف ؟ وه ام راهظلا نأ وهو « لوألا ثحبا امأ ١

 ةرابع هنأ (امهدحأ) نالوق هسيفو ةغالا بسحب ةظفللا هذه نع ثحبلا ىف « لوآلا ماقالا ١

 . رهظلا نم قتشم ورف ؛ نأ رهظك ىل» تنأ : هتآرمال لجرلا لوف نغ



 نك ةلدا#تا ةروس

 4« ةلداجما ةروسلبس زر

 ) ةيندم ناتيآو نورشع ىهو (

 و

 عمسي هللاو هللا ىلإ ىكتشتو اهجوز ىف كلداجب ىتلا لوق هللا عمس دق يال تاب دنا نياك اكلم 26 ىلا , انو 2 2ع ا #7 تأ 265 - ثا دهارلا تا واع
 م 0س معا لس ادع ل ٠ سطس ل

 64١١ ريصل عيم هللا نإ ارواح
0 

 داي ات
 . ( ريصب عيب هللا نإ يروا عمسي هللاو هللا ىلإ ىتشتو اهجوز ىف كلدا#ىتلا لوقهتللا عمسدق )ل

 هو:اهجوز اهآر تماضلا نب ةدابع ىخأ تماضلا نب سوأ ةأرما ةبلمأ تنب ةلوخ نأ ىور

 هب ناكو « بضخغف : تبأف ؛ اهدوار تملس الف ٠ مل لجرلاب ناكو ء مسجلا ةنسح تناكو ؛ ىلصت
 الخاسللف ء ىف بوغرم ةباش انأو ىنجوزت اسوأ نإ تلاقو تلي هللا لوسر تنأف ؛اهنم رهاظف ةفخ
 ىلإ مهتممض نإو , اوعاض هيلإ مهتم نإ اناغم ةبض ىل نإ رهف لا اد ىو ىلكر ودبس
 هنأ'ىورو « .ىث كرمأ ىف ىدنع ام » اهل لاق مالسلا هيلع هنأ ىوري : ناتياور انهه مث , اوعاج
 ىدلو وبأ وه امو : ًافالط ركذ ام هللا لوسر اي تلاقف « هيلع تمر> » ال لاق مالسلا هيلع
 لوسر لاق الكو.. ىدج وو ىتقاف هللا ىلإ اوكشأ تلاقف « هيلع تمرح و لاقف ؛ لإ سانلا بحأو
 : مقلم هللا لوسر هجو ديرت ذإ كلذك ىه امنيبف « هللا ىلإ تكشو تفته « هيلع تمرح » تلي هللا
 ؟تعندام ىلع كالجام » لاقو ء اهجوز ىلإ لسرأ مال.كاو ةالصلا هيلع هنإ مث, ةيآلا هذهتازنف

 ؟ قاءلا عيطتست له هل لاقو ؛ تايآ عبرألا هياع أرقو معن لاقف ؟ ةصخر نم لهفناطيشلا لاقف
 لكل نيتىموأ ةرم مويا ىف لك ]1 ىأ الول هللاو ال لاَمف ؟ موصلا عيطتست له لاقف : هللاو ال لاقف
 لوسراي هللاوال لاقف ؟ ًانيكسم نيتس معطت نأ عيطتست له : هل لاقف « تومأ نأ تننظاو ىرصي
 هاو دل . ةلثم دنع نفارم وأ جرخأو , ًاعاص رشع ةسمخ هناحأف ف دعت كلَ ىنيعت نأ الإ هللا

 : ثحابم ريخلا اذه ىف نأ لعاو « ًانيكسم نيتس ىلع
 لبخلا « مل هب ناكو : ربخلا اذه ىف هلوق نم دارملا سيل : ىناطخلا نأيلس وبأ لاق ( لوآلا ١

 ماملالا : انه مهلا ىعم لب ؛ ءىث همزلي 00 ةلاحلا كالت ىف رهاظ مث كلذ هب ناكول ذإ نونجلاو

 . نومل] ناقوتلاو « ص رحلا ةدشو « ءاسنلاب

 06 ترظدملو



 الا . باتكملا لا لهأ ملعي الثل : ىلاعت هلوق "1

 نأ محا ف نع ليوم |ابنم شضرفلا» 101 هع هعنتأ ناعإلا كلذ ىلع ميظعلا رجالا

 دعولا ىف انبنطأو « نايبلا اذه ىف انغلاب امن] لاقف « مههوق ىف الإ ةلصاح ريغو مهب ةصتخ ةوبنلا
 رصخ مهنكعالو « نينيعم موقبهللا لضف صيصخت ىلع نوردقيال مهنأ باتنكلا لهأ معيل ديعولاو

 كلذ ىف هيلع ضارتعا الو ءاشي نم هينؤي هللادب لضفلا نأو ؛ نيصوص# موق ىف ةوبنلاو ةلاسرلا

 رثاع (نوردقي الأ)هلوق ىف ريمضلا نأ 3 ن1 نويغدل تكمل نأ رد كاك وذل اتا خلا
 نمءىث ىلع نوردقيال نينمؤملاو ىنلا نأ باتكلا لهأ ملعي الثل : ريدقتلاو ؛ ع نال لال

 لو لاق مث « هيلع نوردقي 0 وءلع دقن هلع نوردقبال نأ ملعب مل اذإ منو « هللأ لضف

 لهأ دقتعت خلك ادك راذك ١انلعفانإ : ريدعتلا ريصيف ؛ هللا دب لضفلا نأ رم ( هللا دب لضفلا

 « هللادب لضفللا نأ اودقتعيل و « نينيعم مارفأىف هناس>]و هللا ل ضف رصح ىلع نوردقي مهنأ باتكلا

 ريدقت ( هللا دب لضفلا نأو ) هلوق ىف اذلقف «ةدايز هيف انرضأ انأ الإ هيف سيل لوقلا اذه نأ معاو

 0001 دحر 0 فد لإ 2و انروقا دفق : لكلا كودلا امأزو سلا ذي ]قفلا لأ | و دفتستلا)

 الطاب هرهاظ مهوب مل رامضإلا ىلإ رقتف اذإ مالكلا نآل ٠ فذحلا نم ىلوأ رامضإلا نأ مولعملا

 . معأ هللاو ىلوأ لوقتلا اذه نأ انلعف « لطابلل امهوم هرهاظ ناك فذملا ىلإ رقتفا اذإ امأ «الصأ
 ,ملعينآلو : ملعيلو « ملهياليكسلو « ملعي يكل : ءىرق فاشكلا بحاص لاق  ةيناثلا ةلأسملا ١

 ماللا رسكب « اليل : نسحلانعىور هنأ : برطق نع بستحما ىف ىنجنبا حو ؛ ءايلا ىف نونلا ماغدإب

 ركذامو ىج نبا لاق « زمه ريغ نم ءايلا مزجو ماللا حتفب اليل هنع دها## نبا حو ؛ءايلا نوكسو

 الل ريمصيف ماللا ىف نونلا ماغدإ بجيف الن قب تفذح اذإ ةزمهلا نآل كلذو , برقأ برطق

 دها# نبا ةياور امأو ؛ اليل ريصيف ءاي اهلبقام راسكتاو امنوكسل ىطسولا لعجتف تاماللا عمتجتف

 ىح ؛ هيلع ربظملا ساقن مهن هل لوقت هتحتف رمضملا ىلإ هتفضأ اذإ رجلا مال نأ هيف هجولاف « هنع

 . ( لايجلا هنم لوزتل مثركم تاكذإو ) أرق مهضعل نأ دنع وأ

 هن ال ءاشي نم هيتؤي لثم ديلاو . هفرصتو كلم ىف ىأ ( هللا دب لضفلا نأو ) ىلاعت هلوق اءأو
 ةامح] نرد 'نآو دال ميظعلاو ( ميظعلا لضفلا وذ هللاو ) رارتخالا بسحب لعفي راتخم رداق

 باراطلا معأ هللاو « هباتكو هعرثو هتوبن ىف ملسو هيلع هللا ىلص دمت لاح ميظعت دارملاو « اهيظع

 .: مسو هبفح و هل ! ىلعو دم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ نيملاعلا بر هلل دمخاو يالاو عجرملا هيلإو



 "1 ةيآلا . باتاكسلا لهأ ملعي الل : ىلاعت هلوق
 م هدم هن 2 < .هِ مدعم رووا ةهاع ها

 ٌلضَفْلا نآو هللا لضق نم مى لع نودي الا ب اكن لعيد

 هل دع < عر” ادهم.

 «؟ةود ميظعلا لضفلا 5 00 ءاشي نم ةمثود هللا كيب

 رك آ 2 - 2

 ىف لاق (مثرجأ) ىسيع موق نم ىأ ( مهنم اونمآ نيذلا انيثآف ) ىلوألا ةيآلا ىف لاق امل هنأ ملعا

 ةالصلا هيلع دمحمب اونمؤيو هللا اوقتي نأ مثرمأف كئاوأ هب دارملاو (اونمآ نيذلا اهيأ اي) ةيآلا هذه
 هيلع دمحم ًانناثو 5-5 الوأ مكناميإل هتحر نم نيبيصن ىأ ( نيلفك مكتوب, ) لاق مث مالسلاو

 ىف لزن هنأ سابع نبا نع ( نيتىم مرجأ نوتؤي كئاوأ ) ىلاعت هلوق هريظنو : مالسلاو ةالصلا
 -.نالارعم اهو: نحل مل هللا لم اودسإو لوصرلا ىلإ تاركا لهإ وم ندا سانا ل

 ليذه ةغلب بيصنلالفكلا : جرؤملا لاق (باوجلا ) ؟ ةغللا ىف لفكلا ام « لوآلا لاؤسلا )ل

 مانسلا لو> بك ارلا هريدي ءاسك لفكلا : ةيلسم نب لضفملا لاقو  ةشبحلا ةغل هذه لب هريغ لاقو

 . ريعبلا ىلع دوعقلا نم نكمتي ىت>

 مظعأ ملاح ناك ًادحاو الفك نينمؤملا ىطعأو نيافك مثاثآ امل ىلاعت هنأ ( ىنثلا لاؤسلا ال

 دغر آل هنآل بس وهو ءانيملسملا لع بسلا اذهبااورخف ا تاتكلا لهأ نأ يوزر (تارلو)

 دحاولا لفكلا ناك نيفصنب مق اذإ لاملا نإف , نييصنلا نم ًاردق ديزأ دحاولا,نيصنلا نوك+نأ

 ةمبسقلا نم دحاولا بيصنلاف ؛ ءزج ةئام نم ءزج دجحاولا لفكلا ناك مسق ةثامع مق اذإو ٠ ًافصن

 ىأ ( مكل لعجيو ) ىلاعت لاق مث « انهه اذكف ةياثلا ةمسقلا نم, ًانصن نازتع ماد ذأ لوذا

 متفلسأ ام مك رفغيو ( مرون ىعسي ) هلوق ىف روكذملا رونلا وهو ( هب نوه : ًارون ) ةمايقلا موي

 . ( ميحر روفغ هللاو ) ىصاعملا نم

 هللا ديب لضفلا نأو « هللا لضف نم ءىث ىلع نوردقي الأ باتكساا لهأ ملءي الثا ل ىلاعت هلوق

 : ناتلأ سم هيف ( ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءادشي نم هيت
 ةيفيك ىف حضاو مالكايف نيرسفملل سيلو ةلكشم ةبآ هذه ىدحاولا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا )١

 . امليق امب ةيآلا هذه لاصتا

 لاقو ؛ باتبكلا لهأ ملعيل : ريدقتلاو ؛ ةدئاز ةلص انهه ( ال ) نأ ىلع نبرسفملا رثك أ نأ ملعاو
 نيلوقلا ىلع ةيآلا رسفن نحنو « ةدئازب تسيل ةملكلا هذه : نورخآ عمجو ىنافصأألا ملدسم ا

 انمه دبال هنأ ملعاف :ةةائاؤ ةظفللا ف زه١ ذأ وهو ( رورشملا لوقلا اناا هقيفوتو ىلاءت هللا نودإ

 ؛ انيف ةلاسرلاو ىحولا نولوةي اوناك ل يئارسإ ونب مهو باةكلا لهأ نأ : ىفو ةمدقم ميدت# نم

 اذإ « نيملاعلا عمج نيب نم ةميظعلا ةليضفلا هذمب انصخ ىلاسعت هللاو ءانل الإ سيل عرشلاو باتكعلاو

 مدعو مالسااو مالصلا هيلع دمحم ناعيإلاب باتكسلا لهأ ىمأ امل ىلاعت هنإ : لوقنف اذه تفرع



 ةيآلا . هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهبلع اهانيتك ام : ىلاعت هلوق يي

 نيذلا انيتاف امتياعر قح 0 ع ناوضر ءاعتبأ لإ ! مب ىلع اهاتيتك ام
31 

 هدشسلل

 مده سنن 2 س همرثو ها

 هنأ يذلا انتا ء اقتلاع ايدو َنوَقس ان مهم ربك مرجأ مهنما وُنما
 م

 ده 27-2 276 آ هاما هس ةهمو

 4 نوشك أنازيون مكل لعجو هتحر نه ذلخ كلفكا م 13 قش اونماعو

 0 00 31 3 ان املا كد 5 هع

 010 ميحر روفغ هللاو مكل رفغلو

 ٠ مهيلع نحن !مضرفن مل ىأ © مهيلع اهانبتك ام ) ىلاعت لاق مث
 مهمكل و ىأ . عطقنم ءانثتسا هنأ ( امهدحأ ) نالوق هيفف 4 هللا ناوضر ءاغتبا الإ )ب هلوق امأ

 ةجو ىلع الإ ام مما :كيعتام 5ر6 لصتم ءاشتسا هنأ_( ىلثلا ) هللا ناوضر ءاغتبا اهوعدتبا

 باقعلا عفد « بجاولا لعف نم دوصقملا نإف ؛ ةبجاو تسيل اهنأ دارملاو « ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا

 الإ سيل هنم دوصقملا لب ٠ باقعلا عفد هلعف نم دوصقملا سيلف بودنملا امأ « هللا اضر ليصحتو
 . ىلاعت هللا ةاضرم ليصحت

 ( نوقسافممنم ريثكو مثرجأ مهنم اونمآ نيذلا انيثأف امتياعر قح اهوعر ا ال ىلاعت هلوق امأ
 اوض لب « اهتياعر ق> اهوعرام ةيئايهرلا هذه اوعدتبا نيذلا ءالؤه نأ ( اهدحأ ر لاوقأ هيذف
 مالسلاو ةالصلا هيلع ادم اوكردأ ىتح ىسيع نيد ىلع مهنم سانأ ماقأو ؛ داحتالاو ثيلثتلا اهلإ
 انيتك امانأ ( اهيناثو ٠) ( نوةساف مهنم ريثكو ممرجأ مهنم اونمآ نيذلا انيتآف ) هلوق وهف هب اونمآف

 نكل « لاعفآلا كلتب اوتأ مهتأ مث « ىلاعت هللا ةاضرم ىلإ اهب اولسوتيل الإ ةينايهرلا كلت مهيلع

 مهيلع اهانبتك امل انأ ( اهثلاثو ) ةعمسلاو ءايرلاو ايندلا بلط وهو ؛ رخآ هجول لب . هجولا اذهل ال
 قح اهوءري مل نيذلا نأ ( ابعبارو ) بجاولا اوكرت مهنأ ثيح نم مل ًايذ كلذ نازك لهوا
 اونءآ نيذلا انيتآف ) هلوقو « هب اونمؤي مو ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع دمت اوكردأ نيذلا مم اهتياعر

 اذو ىلع لديو ؛هب اونمؤي مل نيذلا ىنعي نوقتساف مهنم ريثكو دمحمب اونمآ نيذلا ىأ ( مثرجأ 1

 نمؤي مل نمو « اهتياعر ق> اهاعر دف ىنعبتاو ىقدصو ىف نمآ نم » لاق مالسلا هيلع هنأ قرم

 ةينابهرلا اوعدتبا مالسلا هيلع ىسيع موق نم نيهلاصلا نأ ( اهسماخو ) « نوكلاملا مم كئاوأف ىف
 مهف « لمعلا ىف مم نيدتقم اوناكامو ٠ ناسالا ق مم اودتقا موق مثدعب ءاج مث ؛ اماع اكرم

 مهنم ريثكو) لاق مث « نويراولا اهاعر اي اهوعرب مل : ءاطع لاق ء اهتياعر ق> اهددشا كلا

 . ًانطابو ًارهاظ ةقيرطلا كلت كرتو قدفلا ربظأ مهنم ريثكو اهتياعرب ماقممضع:نأى ءملاو (نوقساف

 لءجيو هتمحر نم نيلفك مكتؤي هلوسرب اونمآو هللا اوقتا اونمأ نيذلا اهيأاي ١ ىلاعت هلوق
 . 4( ميحر روفغ هللاو كل رفخيو هب نوم ًارون مك



 2 ةيآلا . مهنم ريثك و دتبم مهنف : ىلاهتهلوق

 , ديعلل بسكو ىلاعت هلل قلخ دبعلا لعف نأ ىلع ةبآلا هذهب انبادحأ جتحا 4 ىلوآلا ةلأسملا ال
 لاق « ةينابهرلا كلت اوعدتبا مهنأب مكحو , ىلاعت هلل ةلوعجم ءايشألا هذه نأب مكح ىلاعآ هنآل اولاق

 ةفلكلا لمحت ىه ىتلا « ةينايهرلا ىلإ مهيعاود تيوق ىتح مهب فطل ىلاعت هنأ كلذب دارملا ىضاقلا

 ىلع « ليلد ريغ نم رهاظال كرت اذه نأ (باوجلاو) نشخلا سابللاو ةولخلا نم بجيام ىلع ةدئازلا

 ناحجرلا لوصح عنتمب ءاوتسالا لاح نال كلذو . أضيأ اندوصةم لصح وهف كلذ انملس نإو انأ
 ءاراشالا دعت ملت نمد ا عمجاو ءاوتسالا دنع ناحجرلا لصح دقف الإو

 هنأ ةرورض حجارلا بجو حوجرملا عنتما اذإو « ًاعنتم ريصي نأ ىلوأ ةيحوجرملا دنع ناك ًاعنتم

 : ضيقتلا قرط قرح جور ل

 عم مهضعب نيداوتم اوناكمهنأ وه ةمحرلاو ةفأرلا نم دارملا : لئاقم لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل
 . ( مهتيب ءامحر ) هلوق ىف كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع دم بادكأ هللا فصو اء ضعب

 . ةلاعف ىلع ةفآر ءىرق : فاشكلا بحاص لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا إل

 نم نالعف فئاخلا وهو . نابهرلا ىلإ ةبوسنملا ةلعفلا اهانعم ةينابهرلا ( ةعبارلا ةلأسملا إل
 بهار عمج وهو . نابهرلا ىلإ ةبسن امناك مضلاب ةينايهرو : ءىرقو ؛ ىشخ نه نارش ؛ بهر

 مهسفن أن يصلخم « نيدلا ىف ةنتفلا نم نيراف لابجلا ىف مهمهرت ةينابهرلا نم دارملاو «نابكرو بك ارك

 , نشخلا سابللاو ةوللا نم مهملع ةبجاو ثناك ىتلا تادابعلا ىلع ةدئاز ًافاك نيلمحتمو ةدابحلل
 ىسيع نيب ةرتفلا مايأ ىف نأ سابع نبا نع « فووكلاو ناريغلا ىف دبعتلاو ءاسذلا نع لازتعالاو

 « فوصلا اوسباو ضرالا ىف موق حاسف « ليجبإلاو ةاروتلا كولملا ريغ مالسلا امهلع دمتو

 نيعساوقرفت لئارسا ىب نأ تدلع امأ : دوعسم نبااي » لاق « مالسلا هيلع هنأ دوعسم نبا ىوزو
 هترصن ىف هللا ءادعأ اولتاقو « مالسلا هيلع ىسيعب تنمآ ةقرف ؛ قرف ثالث الإ رانلا ىف اراك« ةقرف

 نكي مل ةقرفو «ركذملا نع اونو فورعملاب اورمأف « لاتقلاب ةقاط ال نكي مل ةقرفو ؛اولتق ىتح

 بولق ىف انلعجو ) هلوق وهو ىفايفلاو رافقلا ىلإ اوجرخو « ءابعلا اوسبلف ؛ نيمالاب ةقاط اه

 د ع ل ل يل د

 نم اهوثدحأ مهنأ دارملا لب « مذلا ةقيرط اهوعدتباب ىلاعت هللا نعي مل « ةسماخلا ةلأسملا ١

 . ( مهلع اهانبتك ام ) هدعب ىلاعت لاق كلذلو  اهورذنو مهسفنأ دنع

 اوعدتبا : هريدقت . رهاظلا هرسفي . رمضم لعفب ةبوصنم ( ةينايهر ) 4 ةنداسلا دل اسلاا زل

 مم هنوءدتبيام نآل « انلعج ىلع اهلح ميةتسيال ةينابهرلا : ىسرافلا ىلع وبأ لاقو : اهوعدتبا ةينابهر

 , نيرداق نيب رودقم عانتما تبثول متي ا] مالكلا اذه ل وقأو,«!ىلاعت هللا الاؤعجم نوكي نأ ن وخيال

 . ءايشالا هذه لاثمأ ىف ضوخي نأ ىلع ىنأب قيلي نيأ نمو
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 هروال رز را لودم ل هم هس ل © -

 هنَر هوعبت أ نيذلأ بولق ىف ١ مك ليجنالا هاكناءو ميسم نب ىسيعب

 اس رش سةردق < ه5 ده مساس تاو اس
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 ًاحون فرش ىلانعت هنأ نيبف ٠ مهيلع اهم معنأ ىتلا ءايشآلا رئاس نايبب كلذ عبتأ مهترصنب اوموقي

 هيلا ا ددلاب هور اتا قاتلا اوما اهتدى لمح مث « ةلاسرلاب مالسلا امهيلع يهاربإو

 بحاص ري_صل ناعم ولأ كاع لاكن آل 0 باتكلا ىلع : هو ل مد كي )2 م نم 8 الإ

 - لئاسم هيفو 4 نوةساف مهم 3 فرعا كتوم مهنف ر للاعت لاق مش

 رككدا لخالد اهات ] لسرملا نم وأ ةيرذلا نف ىأ ادتبم مين ( لوألا ةلأسملا ١

 نالوق انبه قسافلا فو « قاسفلل ةبلغلاو « قساف مهنمو دتبم مهنم لل 22119 يلم رلاو لامرإلا

 رفاكلا ىلع قلطي مسالا اذه نال « نكي مل وأ ًارفاك ناكءاوس ةريبكلا بكت را ىذلا هنأ ( لوآلا )

 « رفاكلا انبه قسافلاب دارملا نأ ( ىتاثلاو ) ؛ ةرببكلل ًابكترم ناكاذإ كلذك ٠ نوكي ال نم ىلعو
 نيدلا لبق نم مهيف نأ دارملا نأاكف ؛ نيدتملا نم دضلاب قاسفلا لعج ىلاعت هنأ ىلع تاد ةيآلا نآل

 نال 2 ف.ءض اذهو 0 ارفا ناك كل ذك ناك نم نأ مولعمو 2 كلهم و ليعي ُ نم مهنمو 0 ىدتهاو

 . هنيدو هدشر هجو ىلإ دتم مل هنإ : هيف لاقي دق ىصع ىذلا ملسملا

 « ليجنإلا هانيتأو ميرم نب ىسيعب انيفقو انلسرب مه راث ىلع انيفق مث إل ىلاعت هلوق

 - ناتاأسم هيفو

 صضعل دعب مهكعل ل ىلاعت هنأ دارملاو 2 ىذم نأ لعل ةعتأ هأمنو ىعم 4 اا ةلأسملا 0

 . ليجنإلا هاتآو ممدعب ىلاعت هللا هلسرأف مالسلا هيلع ىسيع مايأ ىلإ ىهتنا نأ ىلإ

 لاثماذه لاق مث ؛ ةزمهطلا حّتفب ( ليجيناللا هانيتآو ) نسحلا أزرق ىنج نبا لاق « ةيناثلا ةلأسملا 0

 , ماكحالا هب جرختسإ هنالل , هتج رختسا اذإ ءىثلا تا نم ممدنع وهو ليعفا هناآل ء هل ريظن ال

 نس تقرف ند نالل_-ف وهز ناةرفلا هلثمو 2 راثلا جرخأ اذإ ىري دنرلا ىرو نم ةلعوف ةأروتلاو

 هلو عامس نع الإ هأرق ام هنأ نظلا بلاغو ؛ هل ريظن ال هنأل ةزمحلا تف 00 ال اذه ىلعف « نيئيشلا

 فرغ ًايمعأ ليجنإلا نظ هنأ ( امهيناثو ) ليطرباا ف مهضعب ىح ايذاش هنأ ( امهدحأ ) ناهجو

 0 7 ىلع اهيبنت هلاثم

 : لئاسم هفو 4 اهوعدترا ةينايهو ةمجحرو ةفأر هودعبتأ نذلا بول# ْق انلعجو ( ىلاعت هلوق



 "عع 2 امو نقلا هيا هلا

 سود هع ه د هدم دع رتارلرب رتار جرت رت رس هه سس رارتع سس ها

 و 04 نزع ىو 2 بعل ان ةلسرو هربطتب 00

 َبايكلاو ةوبنل ١ انش ف ان ميهار 7 5

 ةجانتإ: نم" لقأ ءاحلا لإ ةجاحلا تناكاتلا ت1: الا !ءاورلا كيو "ع فلكل لإ هن كا

 ةجاملا تناكاملو ؛ ماعطلا ءامملا دعبو ؛ ءاولاليصحن نماليلق قشأ ءاملا ليصحت لعج ءاوهلا ىلإ

 توافتت مث . ءاملا ليصحت نم قشأ ماعطلا ليص# لعج « ءاملا ىلإ ةجاحلا نم لقأ ماعطلا ىلإ
 لكو « لبسأ هنادجو ناك « دشأ هيلإ ةجاحلا تناكام ليكف ةزعلاو ةجاحلا تاجرد ىف ةمعطألا

 مرج ال « ًادج ةليلق اهيلإ ةجاحلا تناكامل رهاوجلاو « لقأ هيلإ ةجاحلا تناكرسعأ ةنادج و ناكام
 تناكاملو , لهشأ هنادجو ناكر ثك أ:هيلإ ةجاحلا تناك ءىث لك نأ انتلعف :! ًادِجةَناَرَع تناك
 ءايشالا لمسأ !ملعجي نأ هلضف نم وجزنق ءىثث لكىلإ ةجاحلا نم دشأ ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ةجاحلا
 : رعاشلا كاتي اادجو

 هسانجأ نع نونغتسم سانلاو هزعب زيزعلا صخ نم ناحبس

 هسافأ ىلإ جاتحف سفن ىذ لكو ءاوهلا سافنأ لذأو
 ل اسم هيفو 4« زيزع ىوق هللا نإ بنغلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيلو إل ىلاعت لاق مث

 كلمنا لق صن رك مص دقن يأ ص رطل يللا معي ءاو ىنعملا ( ىلو ألا ةلأسملا ١
 سابع نبا لاق . مهنع ًايئاغ ىأ بيغلاب نيدلا ءادعأ ةدهاجم ىف حالسلا رئاسو حامرلاو فويبسلا

 9 1 رصني هللا اورصنت نإ ) ىلاعت هلوق هنم برقيو « هنورصبي الو هنورصني
 ىلاعت هنأ هنع باوجلاو ( هللا لعبا و ) هلوقب هللا ٍلع ثودح : لاق نم جتحا 4( ةيناثلا ةلأسملا ١

 . هرصني نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرصن عقتاو : لاق ىلاعت هن اكف , مولعملا لعلب دارأ

 ىلاعت هنأ ىلع ةلالد هيف ( طسقلاب سانلا موقيل ) ىلاعت هلوق : ىتابجلا لاق « ةشلاثلا ةلأسملا ل
 اذه ناكاذإو «لوسرلا اورصني نأو طسقلاب اوموقي نأ دابعلا نم هدارمو ؛ ديدحلاونازملا لزنأ

 نأ نكمي فيك هنأ (هباوج) كلذ فالخ مهضعب نم دارأ هنأ ةربجما لوق لطب دف لكلا نم هدارم

 . دام ريغلاحلا نأو لاحم نيدضلا نيب مها نأو ؛ دوجوم هدض نأب هيلع عم كلذ لكلا نم ديرب
 عتابلا دادي قفانم نم عمي م. ةرهاظ نوكتت دق ةرصنلا تناكامل 4 ةعبارلا ةلأملا ١

 نيب مث , باقلاب صالخإ نع عقت نأ هانعمرو .تيعلاب ةريصتلا ةذاورأ ئذنلا نآوالاتت قدس ان لإ ىف

 . عنامي ال زيزع روماآلا ىلع ىوق هنأ ىلاعت

 هنأ ٍلعاو « باتكلاو ةوبنلا امهتيرذ ىف انلعجو ميهاربإو ًاحون انلسرأ دقلو ل ىلاعت هلوق

 نأب قلخلا أو  ديدحلاو نازيملا لزنأ هنأوإ(!تازعوملاوا تانيبلاب ل هزل لمرأ نإ كد ا للاعت



 ةيآلا ٠ سأب هيف ديدحلا انلزنأو : ىلاعت هلوق "ع

 هيلع هنأ ريع نبا ىورام اذه ةك ىلع لديو « هب ددختام ةعمقملاو ؛ ةربإلاو ةفرطملاو ةعدقملاو

 نانو ديذملا لدي ::نضارألا لإ لا افا عبرأ لزنأ ىلاعت هللا نإ د لاق 0 او ةالطلا
 لزنأو ) ىلاعت هلوقك « ةئيهتلاو ءاشنإلا لازنإلا اذه ىنعم نأ (ىناثلا لوقلاو ) . « حلملاو ءاملاو
 ىلعريمأألا لزنأ لاقي «لزنلا نم اهانأيه ىأ ( اهانلزتأ ) برطق لاق ( جاوزأ ةينام 0 نم مل
 . ًانبلو ًاربخ تاكأو : ًادراب ءامو نبت اهتفلع : هلوق سنج نم اذه لاق نم مهنمو « انسح الزن نالف

 وه طامقإلاو طسقلاو « طسقلاب سانلا موي نأ نازوملا عفانم ىف ركذ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 نإ) لاعت هللا لاق طسقم لداعلاو « كسفن طسق ل َي : ا ك ريغ طسق ىطعت نأ وهو فاصنإلا

 ديد امو( طخ منول اوناكف نوطساقلا امأو ) ىلاعت لاق رئاجلا طساقلاو ( نيطسقملا بحي هللا
 هانملدو ) ىلاعتهلوق اهنم 3 عفانم ًاضيأ هنفو « هنم ةذختم بورحلا تالأ نإف ديدشلا 0 هيفف

 ةءارزلا : ةعبرأف لوصآألا امأ ؛ عورف امإو ؛ لوصأ امإ ؛ ماعلا حاصم نأ اهنمو ( مكل سوبل ةعنص

 ءانبو هسيلي بوثو هلكأي ماعط ىلإ رطضم ناسنإلا نآل كلذو « ةنطاسلاو تويبلا ءانبو ةكايحلاو
 ندتشلا سوح اب لم عمج عامجا دنع الإ هتحاصم م الف عبطلاب ىدم ناسنالاو « هيف ساحب

 ىضفي نأو دبال ماظتنالا كلذو « لكلا ملاصم لكلا نم مظتني ذئنيْخ « صاخ مهب مهنم دحاو لك
 هنأ تيثف « ناطاسلا وه كلذو «٠ ضعبلا نع ضعبلا ررض عفدي صخش نم دبالو « ةحازملا ىلإ

 ىف كلذو « ديدحلا ىلإ ةجاتحف ةعارزلا امأ ٠ ةعبرألا فورحلا هذ-مب الإ ملاعلا ةحاصم مظننت ال
 كلذو ءاهتيقنتو اهزبخ نم دبال اهدلوتو بروحلا هذه نوكنت دنع مث , اهرفحو ىضارآلا برك
 الو اهزيخ نم دبال مش ديدجلاب الإ مت ال كلذو اهن>ط نم دبال بورحلا مث مش ديدجلاب الإ ميال

 « اهروشق نعااهفيظنت نم دب الف كارلا ان , ةيديد+لا ةحدقملا نم اذ ديالو .,براتلاب الإ م

 جاتحي هنأ مولعف ةكابحلا امأو « ديدحلاب الإ كلذ متي الو لك ألل ةقفاوملا هوجولا ىلع اهعطقو

 مولعف ءانبلا امأو ء ديدحلا ىلإ اهتطايخو تايثلا عطق ىف جاتحي مث ديدحلا ىلإ ةكايملا تالآ ىف
 الإ ليكت الو متتال امنأ مولعفت هنطاسلا بابسأ امأو « ديدحلاب الإ لصحال هيف لاولا لاك نأ
 موقيالبهذلانأ ًاضيأ رهظيو : ديدحلاب الإ مثال ملاعلا حاصم رثك أ نأ رهظي اذه دنعو : ديدحلاب

 حلاصم نم ءىثث لتخي ناكام ايندلا ىف بهذلا دجوي مل ولف ملاصملا هذه نم ءىث ىف ديدحلا ماق»
 هسيلإ ةجاحلا تناك ال ديدحلا نإ مث « ايندلا لاصم عيمج لتخال ديد+لا دجوب ملولو ٠ ايندلا

 زيزع هلمج هيلإ ةجاحلا تلق امل بهذلاو ٠ دوجولا ريثك ٠ نادجولا لهس هلعج ؛ ةديدش

 ممجاح تناك ام لك نرإف ؛ هديبع ىلع همحر و ىلاعت هللا دوج ىثأ رهظب اذه دّتعو ءدؤجولا

 « ءاوهطاوه هيلإ ةجاحرومألا مظعأ نإ : كلا ضعب لاق اذهلو « لوسأهنادجو لءج. رثك أ هيلإ

 ءايشالا لوسأ هللا هلعج مرج 0 « لاحلا ىف ناسنإلا تامل ةظحل باقلا ىلإ هلوصو عطقنا ول هنإف

 ريغ .1.ره ةعبط ىضذتقع ًامئاد سفنتيب ناسنإلا نأ, ىتح. هتالآو سفنتلا تانيا م وعغ ًانادنع و



1 هيف دي دولا انلزنأو : ىلاعت هلوق
 6 ةيآلا 1 

 لهوت.:ىذلا ه:نازيملاو ؛ ةهننعلا نم ةجحاو.: لطابلا نهب قملا زفتي نآل : ةناسفنلا الاعفالا

 ىلإ عج ري ام وه لامعالا ىف ةقاشلا فيلاكتلا مظعم نإف , ةينديلا لاعفالا نم ىثبذيام لعف ىلإ هب

 هيفف ديدحلا امأو « صقانلا نع دئازلاو لظلا نع لدعلا هب زيمتي ىذلا وه نازوملاو ؛ قلخلا ةلءاعم

 رتب رظنلا:ةوقلا *للإ ةةاراشإ قادس لا لمينا الغ قلخلا رجا ويدور اديالع نيل

 حلاصملا ةياعر ماسقألا فرشأ ناك امو « ىغبني الام عفد ىلإ ديدحلاو : ةيلمعلا ةوقلا ىلإ نازيملاو

 ةيالا هذه ىف بيئرتلا اذه ىعور « ىغبذي 5 رجزلا مث , ةينامسجلا ملاصملا ةياعر مث . ةيناحورلا

 مهعم ةلءاعملاو بابحالا امإ : مهو قاخلا عم وأ باتتكلا اهقيرطو قلاخلا عم امإ ةلماعملا ( اهيناثو )

 : ةثالث ماوقالا ( اهتلاثو ) ديدحلاو فيسلاب مهعم ةلءاعملاو ءادعالا عم فأ,ء نأ ملا ىف ةييرسلاب

 نع نوزرتحيو . نوهصتاي الو نوفصنيف « باتكلا ىضتقمب قالا نولماعي مثو نوةباسلا امأ

 امإو ٠ نازوملا نم مه دب الف «نوفصتنيو نوفصني نيذلا مثو نودصتقم امإو ٠ تاهبشاا عقاوم

 ١ 1 زلاو ديد+لا نم مهل دب الو نوفصني الو نوفصتني نيذلا مثو نوملاظ

 ىلإ الإ نكسي ال انبهف « نيبرقملا ماقمو ةنئمطملا سفنلا ماقم وهو ةقيقحلا ماقم ىف نوكي نأ امإ

 ماقم ىف نوكي نأ امإو ( بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ ) لاق ك٠« هللا باتككب الإ لمعي الو « هللا

 قالخالا ةفرعم ىف نازيملا نم هل دب الف . نيعلا بادكأ ماقمو « ةماوالا سفنلا ماقم وهو ةقيرطلا

 ماقم ىف فتوكي نأ امإو . ميقتسملا طارصأا ىلع قبيو ؛ طيرفتلاو طارفإلا ىفرط نع زرت ىتح

 تاضايرلاو ةدهاجلا ديدح نم هل دب ال انه نه هل دب ال انههو : ةرامآلا سفنلا ماقم وهو ةعيرشلا

 «باتكلاب الإ هل سذأ الف لوصولاو ةفشاكملا بحاص نوكي نأ امإ ناسنإلا (امسماخو) ةقاشلا

 :ةيتاكللا و تانعلا يحانص و٠ هتطللاو "[كلذلا نأرم نم هلت داق ل كادتس الأ كلطا 0
 ةرابعبو ؛ عورفلاامإو لوألا اءإ وه نيدلا نأ ( اممداسو ) ديدحلاب ضراألا نم ىنني نأو دب الذ

 ىنالاعفالا دوصقملاف : عورفلا امأو . باتبكلا نم لوصآلاف « لامعالا امأو فراعملا امإ : ىرخأ

 كنيذ كرت نم بيدأتل ديدحلاو ؛ لدعلا ةياعر ىلإ ةراشإ هنإف نازيملاب كلذو مهتحاصمو محلدع اهف
 لدعال-ةينضتقملا ماك الا نم هباتك ىف هللا رك ذ ام ىلإ ةراشإ باتكلا (امعباسو ) نيقيرطلا

 وهو فاصنإلاو لدعلا ىلع ةينمملا ماك>الا كالت ىلع سانلا لم ىلإ ةراشإ نازيمللاو « فاضنإلاو

 ىلع لدي اذهو , فيدنلاب امهلع اوله نأ, تجول اودرمتول مهنأ كإ ةراشإ ديدحلاو : كولملا نأش

 هرجوو' , فيسلا بابرأ مث نيذلا كولملا ةبتسم ىلع ةمدقم باتنكدلا بابرأ مهو ءادلعلا ةبتم نأ
 . ؛قايلا لع هيبنت ءانزكذ امفو , ةريثك كاسمانملا

 هللا نأ ( لوآلا ) نيلوق « ديدحلا لازنإو - نازيملا لازنإ : ىف اوركذ .( ةييناثلا ةلأسملا ١

 ص لاقو .« حون ىلإ هعفدف نازيملاب لزن مالسلا هيلع ليربج نأ ما لا

 ناتيلكلاو نادنسلادي دا نم ءايشأ ةسمخ هعمو ةنجلا نم مدآ لّزن سابع نبا نعو هب اونزب كموق

 عبو اس رغاس جاو



 ةيآلا ١ تانيبلاب اندر اناسرأ دّقل : ىلاعت هلوق ع

 هير تن تمرس رب رأس بس بس [هآدقإس و ساء

 لانا موَسِل ناَرْسََو َباَبكلا 217 تآديبلآَب 1

 سأل 35 ديد ساب هدي دمل اها طمسقأ

 ده ةفص از يذلا درولا ةفضص قى رو“ هلق ا هل قاعنال هه اما مالك ) نولخ. نيذلا (

 كف الدو نمو ) هلوق هيلع لد فوذحم هربخو أدتبم وهو : :هتعا نادي اواخو ملسو هيلع هللا ىلص

 . ( لابجلا هب تريس أ ًاناوف نأ قلت هل دكت ن نآ رقلا قف ردا فم ردا غلا وه هللا

 أاوذذ>و ٠ درا ىنغلا هلأ نإذ ضاع نب أو عفان : أرق - ىمرافأأ ىلع وا لاق 2 9 أهأأ هل املا 1

 لاق ( ديما ىنغلا وه ) نوقابلا أرقو « مأشلاو ةنيدملا لهأ فءاصم ىف وه كلذكو ( وه ) ظفل

 عضومال هنأ ىرتالأ « لسأ هفذح لصفلا نآل . أدتبمال الصف ةيآلا هذه ىف وه نأ ىغبفي : ىلعوبأ

 :.( أدل وونالام/ كتمت لقأ انأ نوت نإ ] هلوقك ىءملاب ل الف. فذ دقو.. تاَرَعإلا, نم لطُفلل

 هنأي اللا لاقت ناكءاعنا لاقي هنأف 03 انهه ع كاودلا نع باوجدح هناك ( درا / هلوقو 2 ليخيلا كاذ

 ىف ديم ىلاعت هنأ, باجأف ؟ لاملا كلذ هاطعأ ملف « تاعاطلا هوجو ىلإ هفرصي الو لاملا كلذب لخبب

 ناف ةعاطلا َّى ديعلا ريصق نإف 5 هتمعلو هيمحر كاملا هيلع مت ثرو كدي قدحةسمو « ءاطعالا كلذ

 . هيلإ دئاع هلابو

 لوق وهو ( لوألا ) نالوق تانيبلا ريسفت ىفو ( تانيبلاب انلسر اننسرأ دقل 2 ىلاعت لاق مث
 نا. ح نب ل ام لرق وهو ) و اثلاو ) ة ةره هاّهلا لئالدلاو ةرهاظلا ةازجعملا ىها م ناماس نب 2 5

 هجولا وه لا « هللا ريغ نع ض !امدلا لإو هللا ةعاط ىلإ مثوعدت ىلا لامعالاب مهانل كشارأ

 .٠ تازجعملا كلت تتبث اع مموبت ناكل 0

 5 هيف دي دا انلزأو طسقلاب ير موقيل نازيملاو باتكلا مهم اأو ر ىلاعت لاق مث

 . 4 سانلل عفانمو كب كش

 اهعفرءامسلاو ( لاقو ) نازيااو قملاب باكل لون ىذلا هللأ ( هلوق ةيآلا هذه ريظن نأ معاو

 : لئاسم انههو ) زمملا عضوو

 يغبذي ام كرت ( ىتاثلاو ) هلعف ىغيذي ام لعف ( امهدحأ ) : نيرمأ ىلع فياكتلا رادم نأ هلوقأ ىذلا

 ؛ د>أقاذالنأ بج وك رئااوه ناكول تاذلاب دوصقةملا نآل ؛ تاذلاب دوصقملا وه لوآلاو « هكرت

 وهارز فلا 3| طبل اقليمي نوكيا ك,ءاملإفخ فاننا اعيد امال دن ام قي نقرزألل» ىبلأع اخ ناكل ولا اق
 ند ىغبذيام لدف كإ 4 لسور: ىذلا ره باتكلاف 0 حرارجلا لا.عأ وهو نديلاب 0 8 لفاراكملا



 كو ةيآلا كا 0 نيذلا : لاخلا هلوق

 هدف ا رةدم رركا رادع هنأ 2 م يه دمر م

 يدخل ىنعلاوه هللا نآف لوتي ن م 0 ]| ع ول يذل

 ر- وص 5-8

 اذهو ( روفع لات لك بحال هللاو ) ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ ( ثلاثلاو ) مهنه كلذ لك دارأ

 عقاو لكذإ ةربجلا لوق فالخ وهف « ءاوس ةدارإلاو ةبحلا نآل كلذ ديري ال ىلاعت هنأ ىلع لدي
 ىلع لدي اذهو ( اليكل ) هلوقب هلعف ىلع لياعتلا مال لخدأ ىلاعت هنأ ( عبارلا ) ىلاعت هللا دارم وهف

 يلا, تايذالا, هذه قإةقالةيفرك زم ادع بجمتنم لقأحلا:ة.ل وقأؤ.ء ضو تلاءاذلا كم لاحت هللا لاعل]

 اموت 1 نيتفئاطلا اك قلعتو ردتلاو

 نرقابلا أرقو . ًارصق ( مك اتأامب ) هدحو ورمع وبأ أرق ىسرافلا ىلعوبأ لاق 4 ةيناث'ةلأملا ١
 ىف بئاغلل لعفلا نأ اكن ( كتاف ) هلوقل لداعم )ص 7١ نأ نإ ىأ ةجح «ادود“ ( : 1١

 نيتفلكتلا فيل قط وملا ل فاعلا )ص اتأ ام ) هلوق ىف ىنآلا لعفلا نوكي كلذك ( مناف ) هلرق

 ىطعملا وهو ىلاعت هللا ىلإ ًابو-ذ١ كلذ ناك دم اذإ هنأ نيقابلا ةجحو . لعاف هناب عوفرملا ركذلا

 ةفوذ ءاهلاو ىلاعتو هتادبس هللا مسا ىلإ ادئاع اريمض ( رك اتآ) ىف لعفلا لءاف نوكيو ٠ كلذل
 هوك انقل ا هريدقت ةلصلا نم

 اوخارف: الا ؟كانام حا رهأت البكلو ارا سيل : دربملا لاق ( ةث ااثلا ةلأسملا ١

 اوكلبت نأ ىلإ مكجرخي ًانوج ىنوحال_ هاج 0 قالطإلا ىلع حرفااو 8 ١ ( مكانآ ام

 اورشأت ىح مكيفطإ 5 رف او>رفت الو . ؟ي:ه بلس ام تاوف ىلع باو اودتعت الو كفن

 ىذلا حرفلا مذ هنأ ىلع اذهب لادف ( لاتتغ لك بحال هللاو ) ىلاعت هلوق كلذ ليلدو ؛ اورطبتو هيف

 ىور ام ىنعم هلكاذهو ؛ مومذ» ريغف اهيلع ركشااو هللا ةءعنب حرفلا امأو ؛ رطبيو هبحاص هيف لات

 ًاربص ةبيصالل اولعجا نك و نزحيو حرفي وهو الإ دحأ سيل : لاق هنأ سابع نبا نع ةءركع

 نأ هنع ( باوجلاو ) دابعلا لاعفأ ديرب ال ىلاءت هنأ ىلع ةيآلا هذمم ىضاقلا جتحاو .اركف خل

 باوثلا ةدارإ ئه ؟ةةصو ضخ ةدازإ وقتما لاقف,ةدارإلا و روحنا نيب قر [نم انباحأ نما

 . ةدارإلا قاط» ىفأ ةدرإلا هذه ىفأ 7 نه مزلب الف

 م ديما ىنغلا وه هللا نإف لوي نمو لخبلاب سانا نورمأ,و نولخبب نيذلا رو ىلاعت لاق مث
 : لئاسم هيفو

 هن"أك ( رو لات لك) هلوق نم لدب اذه نأ ) لوالا ) نالوق ةيالا ىف 4 كود ةلأسلا 0

 ًأاظحوالاماوقزراذإفو :طما حرفا نوحرفي نيذلا ديرب نولخبي نيذلا بحي ال و لاتذلا بحال لاف
 هب لخبلاب سانلا تليواعأن د لب هب اولخض مبنأ ميفكي الو هب نولخب مدنع هتزعو هل مهبعلف ادلب نم

 هيهاونو هللا ساوأ نع (لوتي نمو ) كلذ دعب لاق مث « هتباصإ دنع مه>رف ةجينن كلذ لكو
 هلوقنأ ( ىناثاا لوقلا ) هنع ىنغ هللا نإف ىتألاب حرفلاو تئافاا ىلع ىسآلا نم هنع ىبن امع هنني لو



 ةيآلا . مكتاف ام ىلع امان كلل: لال دلوقت ا

 تنوي" [حر انتزاع 0 2 اع 62 2 غ2

 بحب ال هللاو مك انا اباوَحَرفتاَلَم كانا ىلع وسان الكل

 د مور

 «؟عو روخو 0

 رون لاتتع لك بحي ال هللاو رك انآ امب اوحرفت الو مكتافام ىلع اوسأت اليكل)) ىلاعت لاق مث

 :-:اسم-هنقو

 كب رضاأل تق : لوقت اء هرخآل ًابس مالكلا لوأ لءج ديفت ماللا هذه (الرألا ةلأسملا م«

 ءايشالا هذه نوك نع هللا رابخإ نأ نيب ىلاعت هنل كلذ“ انههو « برضال ببس مايقلا نأ ديفي هنإف

 اهب ناسنإلا حرف دتشي ال نأ بجوب . ريغتي ال ىذلا باتكلا ىف ةتبثهو : ردقلاو ءاضقلاب ةعقاو

 ىف هللا مس فرع نم » مالا هيلع هلوقب دارملا وه اذهو « عقيب مل امب هنزح دّتشي ال نأو ؛ عقو

 عتو ٠١ لك عوقو نأ ةنسلا لهأ بهذم ىلع نأ هيف مالكلا قيفحو ع بتاضملا هيلع تناه نذقلا

 ملولف. هعوقو مع ع ىلاعت هللا نأ (اهدحأ) ةعبرأ بابسأل ًاضيأ بجاو عقي ملام لك مدعو ؛بجاو

 هنأ ( اهئلاث ) اينمت ةدارإلا ت تيلقنا عقي ملولف « هعرقو دا رأ هللا نأ ( اهناث ) الهج معلا باقنا عقي
 5 كباقي لنا ن | (اهنباد) ا رز ةردقلا كلت تياقنال عش ملول هعاشيإب للاعت هللا ة 35 تفاكك

 ول عقو ىذلا اذه نذاف ٠ 1 قءصلا ربا كلذ باقنال عشب ملولف قدصره ىذلا همالكب هعوقوب

 كلذ ناك الو ؛ ثودحلا ىلإ امهدق نمو ؛ صقتناا ىلإ هاك نءةعبرالا تافصلاهذه تريغتل عقي م
 تناهورطاولا هذهروهظ دنع ؛ نزحلاو مهلا لوزي ذئنيحو ؛ عوقولا كإذل عفادال هنأ انملع ًاعنت
 ىف نوةفاوب مهنكلو «ةدارإلاو ةردقلا ف نوعزاني مهنأ بهف ةلزتعملا امأو ؛ بئاصملاو نمل هيلع

 نيتاه ببسب ربجلا مزلي كاز نإ ىلا نقولا اش نأ اكد يظل ناك 1 1 معلا

 اوطير مهن ال كلذو « مهبهذهربجلاف ةفسالفلا امأو ٠ عبر الا تافصلا ببسب مزلي 75 نينار كنها

 تاروضتلا كلتا ال1 قفار حلا تاليختلاو ةب :هذلا تارؤودتلاب ةئئ ادياللا لانك د

 نذل ' ةيرهدلا امأو ء اهفلاخ ام ه عوقو عنتميو ؛ ةردّقم جهانم اهل ىتلا ةكلفلا رااردالاب كول تلا

 ًايقاغتا تاكاذإ رار قافت١ تداولا :فولدحي نأ, اول ةي.نأو.نبآل مهف تازرثؤملا نائينث تزوتزثيأل

 ءاوس « ءالقعلا قرف نم دح ال اذه نع ةحودن.:ال هنأ رهظف . ًامزال ريجلا نوكيف أي رايتخا نكي ل

 15 ةلاداقيآلا:ةلييتسمل [قناطط كل ةب آلان فد )هذيلا لال الذلة ثبت هوا ناي" ةرد وو زك اذؤأ ةلالونتا

 لفلان ديس ءارتاذ (مالزفلاو كاوا د وما واكرا ع331ا نارك و انا هاذت ةيط

 د ١ ايلول ١ كلت نوكب مجربخأ | ارسلك

 هذه نأ ( ىاثلاو ) ةدئاف ماللا هذه قب امل لاءف'الا كالت ىلع نورداق ة مهنأ الولو ؛ حرفلاو نزلا

 ىلاعت هللا نإ ةربهلا لوق فالخ 58 حرفلاو نزلا مهنم عقب نأ ديربال ىلاعت هنأ ىلع لدن ةيآلا



 فل ةبآلا . ريسي هللاىلع كلذ نإ : ىلاعت هلوق

 ىف الإ ) لاق مث ( 1 انآ اب او>رفت الو مكتاف ام ىلع رك الكل ) كلذ دعب هلوقل عمجأ ريشتلاو
 : او هشو : ظوفحم لا حولا 2 هللأ دنع بودل ىعل ) نا

 دوجولا ىف اهوخد لبق ةيضرآلا ثداولا ميج نأ ىلع ةلاد ةيآلا هذه 6 ىلوالا ةلأسملا ١
 ةكتالملا لدتت (اهدحأ ) هوجول كلذ لك بتتك امن]و نوملكتملا لاق . ظوفحملا حولاا ىف هبودكم

 اوف رعب ) اكان ( اهعوقو لف ءاضالا 6 كلع ىلاعتو هن اد. س 0 ىلع ترودكللا كلذ

 اورذحل ) اهتلانو ١ مهةزدو مهقلخ ىدصاصملا كل ىلع كومد#ب ممم ' هلع 0 ىلاعت هنإف هللأ 11

 هتمصعو تاعاطلا ىلع ممايإ هقيف وت ىلع ىلاعت هللا اوركحشيل ( اهءعبارو ) ىصاعملا كلت لائمأ ص

 مهو ؛ًارمأ تاربدملا مث مهنأب هللا مهفصو نيذلا ةكئئالملا نإ : .اكحلا تلاقو . ىصاعملا نم مهايإ

 ةيكسافلا تاكرلا ةطساوب ىلفسلا لاعلا اذه ىف ثداوملا ثودحل .ىدابملا ىه امبإ : ًارمأ تامسقملا

 ىلاعت هلوق نم دازرملا وف تاببسملا لإ باسساللا كلت قاسنال اهتاروضتف ؛ ةيبك وكلا تالاظتالاو

 . ( باتكيىف الإ)
 لبق ءايشالاب ملاع ىلاعت هنأ ىلع ةبآلا هذ ديحوتلا لهأ روهمج لدتسا 4 ةييناثلا ةلأسملا ١

 اهعوقو لبق تاتكلا ىف اهبتك امل ىلاعت هنأ لالدتسالا هجوو ٠ مكحلا نب ماشمل ًامالخ اهعوقو

 . اهرسأب اهم ًاملاع ىلاعت هنأ انءلع بات.كلا كلذل ةقباطم تءاجو
 ممرفك اهف لخديف سفنالا بئاصم عيمج لواذتي ( كسفنأ ىف الو ) هلرق 4« ةثلاثلا ةلأسملا 0

 هللا ٍلع'ىف ةتبثمو ؛ ظوفنلا حولا ىف هب ودكم اوايصافتب مهلا معأ عيمج نأ ىلع ةلاد ةيالاف « مييصاعمو

 نيب عمجاو 5 اممدعل ا اهدرجوب هللأ مع نال الاء لامعاللا كالت 0 عاذتمالا نكن« 'لاغت

 مع نيدو امهدع نس علا ناك لاوزلا 2 ملعلا اذهو شع اهدوجو معلا لصح ا 3 لاق نيفانتملا

 9 "لاع اهدوجوب هللأ

 تت 0 نال 2 تاّكلا ف ةبوتكم ثداولا 0 نأ لهي مل لاعت 2 14 ةعبارلا ةلأسملا 0

 نهتم الا :نطوالا كلذ: نطسك [نقإ1 نا اتكتلاا و امانان# هات نر قاوانلا رهن لك

 تاداتسلبةل ادق لا ضؤاألا كءاضغ كلذ لطصد اس1 تاودشلا لاك ان خذا
 دقق (اهأرنن“ نأ. لبق نم ) هلوق امأ:«زازسأو تاراشإ نومزرلا هذه لكى و « سفتالاو ضرآلا

 0 سال تالا لب - مدحت لاقو د بئاصملا هذه قاض نأ لبق نم مضصحل لاف » هيف اوفلتخا

 ناكنإو . مدقت دق لكلا ركذ نال لمت لكلاو ؛ ضرأالا سفن دارملا لب :توررخآ لاقو

 “اق وللا أران نأ' لزق نف داما« ”قاؤؤحا لاوإز اهةدولطقألا ارق ارتحل ةيزضأللا 8 ن1 هزالا

 . (هانلزنأ انإ) هلوق ىف اياميل] ريمضلا دوع زوحي اهروهظا اهنأ الإ اهركذ مدقتي مل نإو تاقولخنلاو

 « نيه هللأ ىلع كلذ 1 نإ ) ايفانكا ( نال وق ةيفو ) ريسلا هللأ ىلع كلذ نإ ( ىلاعت لاق مث

 ريظنو «دايعلا ىلع ًاريدع ناكنإو هللا ىلع ريس تايككلا ىف هىشكا ىلع كلذ تايثإ نإ ( فاثلاو )

 3 ) رباسإ هللأ ىلع كاذ نإ تانك ف الإ هرهمع نم صقن» الو رهعم نم رمعل امو ( هلوق ةيآلا هذه



 ةيآلا .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ :ىلاعت هلوق 222 < م5

 تايب امم ٠١ ميظعلا ١ رضملا ماما و* اش 1 يع ا ا طحكلذ ْ

 كرا ساانراتو أ لبق نم بات ك ىفالإ بش قالي سويه

 اد 2 ---

 د ريس 0 لع كلذ

 لاشفت مدا 0 نأ انءاذكأ لزج معذ 6( ءاشي نم هين, هللا لضف كلذ ١ ىلاعت لاق مث

 ان تون رجس ىهاةل تكلا "نب قدكتلا الاقل ديأ (!3 هون !لدسلابا ىدتشما هنأ ل ةىطيع

 ةقحتسم ةنجلا نوك نيب عنتءا ول مزاي اماإنا ذر هال اعف هنع ىضذاقلا باجأ « ةيآلا هذ بهذملا

 انإو «لالدتسالا اذه 3 الف نيتفصلا عامتجا مص اذإ امأف « ىلاعت هللا نم الضف امنوك نيبو

 امعم فلكملا نكمتي ىتلا رومآلاب لضفتملا ره ىلاعت هنآل ؛ نيفصولا نيذه نيب ةافانمال هنإ انلق

 ا نك تا ةيالل اذه بادسأ  بسكي امءالضفتم لاغت ناكاملف ؛ قاقحتسالا انه تدك نم

 ؛ هفحتسل نع ًاطورش» نوكي د دبال ( ءاشب نم هين ) هلوق نأ ترث ءاذه تبث املو لاق ءاهم

 . ىدم ( مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس ) لبق نم هلوقل نكي م كلذ الولو

 الاذك ةنزك اكيغر ةلاككلا| كلذ: جالا اجداطغشسو لاك فرك نآألا !فيعا ص /اانذ أ معاو

 بتك ناسذإلا كلذ نإ مث . ًايلقو ةاودو ًادغاك ناسنإ نم بهو نم نإف ٠ ةنجلا .سفنب.الضفتم

 لب « ليضفت نّهلا كلذ ءادأ نإ لاقي ال ؛ بهاولا نم هعابو ًاحصم دغاكلا كلذ ىلع دادملا كلذب

 لبقنم هلوةلنكي مل الإو ؛ قاةحتسالا نم دبال هنأ الوأ هلوق امأو ء انره اذكسذ « قحتسم هنإ لاقي

 فاطم [فاطزقب ةار دعا ن3 كاع لالالا !!دفرشأ بانر[ لق زيه ل[ ؤهاطد

 . طرشلا اذه عم الإ لضفتأ ال لوقيو « ءاش 0

 نال كاذو هيلا لاح يظع ىلع هب هيبذت هلا ةدمكا رلاو 41 .ظعلا لضفلا وذ هللا ور كاد

 تلاد وكشف أ التناول هئادل اة ىلع هيبشلا ىف اذ وايران حدم ءاطع ىطعأ اذإ ميظ علا 1 اذ

 ْ . امظع ءاطعلا

 اهأوبن'نأ«لبقا نما باتتك ىلإ كسفنأ ىف الو ضرألا ىف ةبيصم نم باصأ ام )ل ىلاعت هلوق

 ىلإ ىدؤملا نأ نيب ( ةرفغم ىلإ .اوةباس ) لاق امل ىلاعت هنإ : جاجزلا لاق « ريسب هللا لع كلذ نإ

 نم ةبيصم دجوتال ىنعملاو ( ةبيصم نه باصأ ام ) لاف  ردقو ءاضقب الإ نركيال راذااو ةنجلا

 « تأينلا ةلقو « رطملا طحة ىه ضرآلا ىف ةيبضملاو , هللا دنع .ةيوتكم ئهو الإ بئاصملا هذه

 ) ل وفذلا 3 نال وق أمف سفنالا ىف ةييصملاو ؛ ء عوجلا عباتت 1 راثتألا] ءالغو راغلا صقاو

 ريا لوانتت امنأ (قاثلاو) اءاع دودلا ةما 0# باهذو « رقفلاو ء ضار الا : ىه امنأ



 قران ةيالا اونمآ نيذلل تدعأ : ىلاعت هلوق
 6 ا تت 44 كتل كاك تتنك“ تش

 ادع هع 201 ه2

 | هّللاب اوثماع نيذلا تدعا

 امهنود نمهو 0 لاقو (ناتنج هبر ماقد فاخنملو) ىلاعت لاق ٠ 2ك نانجلانأس ايعنارايتخارهو

 . عبسلا نيضرالاو عبسلا تاومسااب ضرعلا ىف نانجلا كلت نم ةدحاو هيبشت انبه دارملاف ( ناتنج

 : لئاسم هيفو © هلسرو هللاب اونمآ ن .ذلل تدعأ ب ىلاعت ل اق مث

 هذه ةلزتءملا تلاقو 2 ةقولخ ةنملا نأ ىلع اذه احلا روم 5 6 جتحا 4 كوك ةلأسملا 2

 لدي ( مئاد ابلكأ ) ىلاعت هلوق نأ (لوأآلا ) : نيهجول اهرهاظ ىلع اهؤارجإ كال (ةيآلا)

 كاع هلوق لجادب تدنفا ةدجوم نآلا تناكول انكف »ع ىف ال نأ اهدوجو دع امتفص نم نأ ع

 عم زوي الو : ةعباسلا ءامساا ىف نآلا ىهو ةقولخم ةنجلا نأ ( ىناثلا ) ( هبجو الإ كلاه ءىثث لك)

 ناكو 08 هيلع عنملا حصيال اود تاك ىلاعت هنأ ( لواألا ( 8 نيه>و نم كلذو ) ةلنتوأتلا نم

 ةأببملا ةدقلا هلا كناكف (( ةنجلاب ةعاطلا ىلع دعو ىلاعت هنإ مش .هدعو ق فلخلا حصيال امكح

 « اهيلع مزع اذإ ( ةأفاكملا كل تدعأ ) هبحاصل ءرملا لوي دقو  عقاولاب ًاعطق عقيس امل ًاميشت مل

 ىدانو ( ىلاعت هلوقك مهل ىلاعت هللأ اهدعأ ةرخأالا تناكاذإ دارملا نأ ) ىناثلاو 0 اهدجوب م نإو

 ( كلاه ءىث لك) هلرق نأ « باوجلا ١ ىدان ةمايقلا موي ناكاذإ ىأ ( ةنجلا بادكأ رانلا باعحأ
 ةلوق امأو « ماعلا ىلع مدقم صاخلاو ؛ صاخ ( مئاد املكأ ) هلوق عم (نيقتءلل تدعأ) هلوقو « ماع

 ىف مالسلا هيلع لاقام ىلع ةعباسلا ءامسلا قوف ةقولخم اهنإ انلق ( ةعباسلا ءامسلا ىف ةقولخم ةنجلا ) أي اليا

 سيلأ « هنم مظعأ.ىث ءلا قوف قولخلا نوكي كك نأ ىق داعيتسا < نمر لا شرع اهفقس » ةنجلا ةفص

 . ةعباسلا ءامسأأ قوف قواخم هنأ عم. ت اقول مظعأ شرعلا نأ

 داع كفأ ىرتاراناككز مظعأ هيف ( هلمرو هللاب اونمآ نيذلل تدعأ ) هلوق 4 ةيناثا ةلأسملا
 كاك ةلزئءملاو 2 نرخ ادت نامإلا عك ر 51 لو ) هلسدو هللاب نعل نإ 0-5 ةيدلأ نأ 6

 ناميإلا ظفل نأب اوفرتعا مهنكل ؛ عرشلا فرصت مكب تاعاطلا ةلمج ديفي ناميإلا ظفل نأ اومعز

 دكا اهل 0 ميلعةجح ةيالاف )2 قيدصتلا رهو ىلصالا هم وهفم ىلع قاب هناف 2 ءايلا فر ىدع اذإ

 , ةلءاعمال لضف ةنجلا نأ ىنعي ( ءاسشي نم هيت وب هللا لضف كلذ ) ةيآلا هذه دعب هلوق هانركذ امإهب

 عي عدلا لوص اوءعطقت نأ مفذإو لبق ِ نإف )ع ىدع أ عاطأ ءاوس هدام مع نوه ء ءاعي نم امتي ورق

 ء ممع باقعلا : ىبنب عطقن الو 2 مهل 4 4. 1 لوصح عطقن اناق 9 مهل باّعال ذأ اوءطقت ني 1 ةاصعلا

 : .ليق نإف « مل ةدعم ةنجلا تناكدقف ؛دابآلادبأ اهف اوَةْبَو ةن 5 ىلإ اولقن مث ةدم اوبذع اذإ مال

 ةجح مومعلا قف 5 مودمعلا نم صخ تاق ةيآلا تح لخدي نأ بجو 2 هللأب نمآ لو دترألاف

 , هأآدع مف



 ةيآلا . كبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس : ىلاعُت هلوف سوس ع

 ضألاو ل ضرك | 0 ْثَجَو مكبر اف دولا 9 اوقباَس

 ةيآلا هذه ىف رافكلاب دارملا نأ (ىناثلا ) نسحلا ةياغ ىف ,هف هب مهملع عم هتابن عارزلا بجيأ

 ةداعس ىوس ةداعس نوري ال منال « نينمؤما نم امثرحو ايندلا ةنيزب اباع] دمشأ مهو هللاب رافكللا
 :؛ صرلا ةرودم ىف رسفم ةيآلا قابو « ثيغلا كلذ نم تين ام ىتأ ( هتابن") هلوقإو ٠ ايندلا

 هتايح تناكن ل ىأ (ديدش باذع ةرخآلا ىفو ) لاقف ةرخآلا لاح هدعب ركذ ىلاعت هنإ مث

 ةراقحلاب امندلا فصو امل هناألل كلذو « هتعاطلهأو هئايلوأل ناوضروهللا نم ةرفغمو « ةفصلا هذه

 تاجرد مظعأ وهو « ناوضر امإو « مئاد ديدش باذع امإ ةرخآلا نأ نيب  ءاضقنالا ةعرسو

 باط نع اج ضرعأ و اهلع ل ةأ نأ ىنعي ( رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو ) لاق مث « باوثلا

 0 اذإ امأف « ةرخآلا بلط نع كتهلأ اذإ رورخلا عاتم ايندلا : ريبج نب ديعس لاق . ةرخآلا

 . ةليسولا معنف ةرخآلا بلطو هللا ناوضر بلط ىلإ

 دا 1 هايل رمل 8 ء ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس ل ىلاءت لاق مث
 نآرا اها رحا لب « هيلع متنأ ام ريغ ىف مك راكمو كتر تامل ككتالا 1 ا

 كاد كال دال ا
 ةيفيك انبه حرش مث ( مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس ) هلوق ىف ةعراسملاب ىمأ ىلاعت 7 ملعاو

 ( ةرفغم ىلإ ) هلوقو « رامضملا ىف مهارقأل نيقباسملا ةعراسم ( اوعراس ) لاَقِف ؛ ةعراسملا كلت
 : ناتلاسم هيف

 دارملا موق لاقف ؛ ةرفغملا بجوي ام ىلإ ةعراسملا هنم دارملا نأ كشال 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 حصأ اذهو « ةبوتاا هيف لخدف هب متفلك ام اسال ىف ا كانزابلا نوعا اهعوزما هل وحلا لإ وفا

 . تاعاطلا لكب لاغتشالاو ىصادملا عيمج نع ءاهتنالاب الإ نالاني ال ةنجلاو ةرفغملا نآل

 تاد ةيآلا هذه اولاقف , ةيآلا هذهب روفلا ديفي ىمأالا نأب نولئاقلا جتحا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ضّرعك اهضرع ةنجو ) ىلاعت هلوق امأ « ًاررظ:ىخارنلا نركي نأ, بجوف « ةعزاسملا بجو لع

 هئفب اوركذف ٠ 1 اي نارمع ل 7 ىف“: لاقو ('ضراالاو امهبلا

 000 هييقولاب حتافص تاعج ول عبسلا نيضرأالاو عبسلا تارمسلا نأ (ًاهنخأ) هذ
 دحا ,لكلل نأ دب رب سابع نبا [نع] ءاطع : لاق (ايناثو) لئاقم لوق اذه . ارضرع ىف ةنجلا تناكل
 ضرعد) ةنجلا ضرع هيش ىلاعت هللا نإ : ىدسلا لاق ( 1متلاثو ) ؛ ةفصلا هذه ةنج نيعيظلا نم

 ًاريبذت ضرعلا ركذف « اهضرع نم هيزأ اطوط نأ كش الو « عبسلا ني.ضالاو عبسلا تاومسلا

 مهسوفن ىف عقيو هنولقعي اب ةدابعلل ليثم اذه نأ ( اهعبارو ) كلذ فاعضأ اهوط نأ ىلع

 (اهساخو) ؛ جاجزلالوق اذهو ضرأالاو تاومسلا رادقم مهسوفن ىف عقيام رثك أو , مراكفأو



 "م هيلا وللا تحلازتقلا ةانل دعا و ررطإ جاتا

 0 ةرخآلا أو )ّ ةرد<غ تومأ ءاشاللا هذه نأ كل الو 2 رخافتو ةنزو وطو بعل ايندلا

 . مظع كلذ نأ كمش الو ؛ ماودلا ليبس ىلع هللا ناوضر وأ مئاد ديدش باذع

 لعام قإ) ىلاعت لاق امل كلذلو « باوصو ةنكح ايندلا ةايخلا نأ لعا ( ةيناثثا ةلأسملا ١
 ةايحلا نآلو « كلذلاقا1 باوصو ةنكح اهنأ الولو ( نوملعتال ام لع ىنإ لاف - ةفيلخ ضرألا ىف
 1 8 ه1 اعأ مبدأ ( لاقام ىلع ثم علا لعفي هل از ) 5 عك ها ىذلا لاق 7 هولخ

 عيمج / وأما ١ ةمعل أ املا ناللو ( الطاب امن امو كلا اعل عع خخ امو ) لاقو 08 3-3

 قا ة 4 أ مظع ىلاعت ةناللو 2م رخآلا ََق لع دلأ َّق كاكاقأ فات 2ءل ايفا قئاقحو 0 محم ا

 "ل 100 6 0 0: )م 5 ا 5 00 م 5 هللأ» نوردككا كفيلا )) لاَقذ ةأ جلا

 اندلا ةارحلا هذه فرص نم نأ تارا 0: 2 ةمومذم ريغ أن كلا دا: لا نأ ىلعان هر 0 2 لد

 امفصو ىلاعت هنإ مث مومذالا وه كاذف ؛ ىوهملا ةعباتهو ناطيغلا ةعاط ىلإ لب هللا ةعاط ىلإ ال

 بعاتملا كلت نإ مث ءًادج مهسفنأ نويعتب نيذلا نايبصلا لعف وهو ( بعل )اهنأ ( اطوأ ) : رومأب

 لإ". هتانضعنا دعب انآ تلاعلاو ؟نآشلا لاف”وهؤ (اوملا) اهنأ (هابتانو)'ةثلاف' زيغ نق نتا
 نقتل 0 ةيضقنم ةذللاو 0 ًايهاذ رمعلاو ًاهاذ لاملا ىرب هئاضشنأ لد لقاعلا نال كلذو ) 0

 ( ةنيز ) اهنأ ( اهتلاثو ) ةيلاوتم ةعمتجم راضملا نوكستف « اهنادّقف عم هيلإ ًاعاتدتو افاوم كدادازأ

 ريصي نأ ىلع فّرشملا ءانبلا ةزامعو « حيبقلا نيس ةنبزلا نم بولطملا نآل :ءاسنلا باد اذهو
 اندلا لقاك اذإف؟ فاذا هر أقيذي# رقت ملا انا ءاولقل ماس ظن ناريه از م 1
 ل ع نا هلال | دكا هذه هلازإ ن هم لف اعلا 5 ف 01-5 امناذإ 2 امتاذل ةيضقن»

 3 0 اكاذهو 0 ةرخاآلا لمعلا كود ايندلا همز بلطي نأ مح لوط لغتش رغاكلا نأ ىنعملا

 0 ةلفغو ومما رورآ٠ 8 كتايح 2

 ةّردقلاب رخافتلاوأ « بسنلاب رخافتلا امإوهو « ةلئازلا ةينافلا تاقصلاب ( كيب رخاف:) (امعبارو)

 ا نبا لاو ) 20 لا ومالا ىف 0 و( هلوق ) امسماخو ب ةماذا - ا و ةوقلاو

 امذعل تارلظ وورق 1" هللا لك كا 3 هفرصلو «هللأ 8 اكلاوا ىلع 4 ىهابتيو 1 هّللأ طز ف لاملا عم

 ملاذإ اندلا لاح نأ نيو ٠ ماسفألا هذه نع جر اندلا بادكأ ةيعبدب هجوال و دن قرف

 هذ ىلاعت ص مث ةرخآلا ةرامع لإ ىدؤراد ىلإ 1ع لددت نأ بورق هوجولا هذه نه ل

 ايتدلا ةايحلا لثم مل برضاو ) ىلاسعت هلوق هريظنو « رطملا ىنمي ( ثيغ لثك) لاقف ء الثم ةادحلا
 هلوقل ةفص نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو نم عفر ةعضوم ( ثيغ لثك ) هلوق ىف فاكلاو ( 5

 عارزلا رافكللا ند دارا : ذودعسم نبا لاق ) كاردلا ( نال رو 4ف ) هتأنث رافكلا بأ ( هلوقو

 686 را م.



 ةيآلا . ايندلا ةارهلا امنأ اوملعا : ىلاعت هلوق م

 مقرا 1 كا كحال هأ راء هد 2 مقا م“ مكافاسس انإئدي, دم توا عل قرم 022 رام هادف

 ل 5 م تكلي رخافتو هشزو وطو 5 اننذلا ةأم الفلا الوملعا

 4 ني يا 11 رو ىادم

 ارفصم هن رتق هو مش هنأ هل وأ افكلا ًَع ثيع ع لّيمك داو أل 1 لاومالا ف

2 

 م00 و يعم ع تسبب تحدي رودس سوو هوب ب اخس قيس جيا

 ناوضرو هلأ نه ةرهغمو ديدش تاذع ةرخالا فو اماطح نوكن مث

 26 م أ سواد دعا لس خ هده س42

 6« رورغلا عاتم الأ ددلا ةامحلا| امو

 هم -

 ىلوألا ةيآلا ىلع فطع هنأ ( لوآلا) نالوق هيف ( ءادهشلاو ) هلوق 6 ةيناثلا ةلأسملا ١

 رهف نمؤ» لك: دها# لاق . ءادمشلا مثو نوقيدصاا مث هلسرو هللاب | ومآ نيذلا نإ : ريدقتلاو

 موضعي لاف ؟ ديمش نمؤ٠ لك ىم< مل هنأ ىف اوفاتخا لولا اذج : ةيألا هذه التو . ديهشو قيدص

 لقت نيذاا ةرخآلا لودع مهنأ دارملاو « مهلامعأ ىف دابعلا لع ممر دنع ءادوشلا مم نيئمؤملا نآل

 مصآلا لاقو «هبر ةمارك د مشي هنإف نمؤ» لكذأ مسإلا اذه ىف ببسلا : نسحلا لاقو ؛ مهتداوش

 تاعاطلا بوجوو نا إلا بوجو نم هل مثدبعت امف ةداهمشلاب ىلآعت هلل مئاق هنبالء كنار قماو لك

 عمجو قدصلا هنه رثك نم. تعن قيدصلا نأ انركذ دق ملم وبأ لاقو ؛ ىصاعملاو انكلا ةمرج و

 نأ ( ىتاثاا لولا ) مهريغ ىلع ءادهش كلذب اوراصف هلسرو ىلاعت هللاب ناعإلا ىف قدص ىلإ افا

 كلذ نوكي وأ (مهبر دنع) هلوق هربخو « أدتبم وه لب . مدقت ام ىلع ًافطع سيل ( ءادوشلاو ) هلوق
 ءارفلا لاقف « ءادمشلا نم دارملا ىف اوفلتخا لوقلا اذه ىلعو ( مثرجأ مهل ) هلوق وه هربخو ةفص

 (ًادبهش ءال وه ىلع كب انئجو ديوشب ةمألك نم انج اذإ فيكف) ىلاعت هلوقل ءايبنالا م : جاجزلاو

 هللا ىلص ىنلا نع ىورو :زمللا جلد. ودوقتعا نيذلا مث ءادوشلا : ريرتج نب دمت و لت 0

 0001 .لظعلا اذإ غم أيما درويش نإزةلاعفن ل وتعمل اا ولاقت مكيف ءادهشلا نودعتام د لاق هنأ ٍلسو هي

 . ثيدحلا « ديو نراك « ديهش نوطدملاو ؛ ديم لوتقملا .

 اورذك نيذلاو ) لاّقف نيرفاكسلا لاح ركذب هعبتأ ٠ نينهؤالا لاح ركذ امل ىلاعت هنأ لدعاو

 . ( ميحجلا بادحأ كئلوأ انتانآإ اوبذكو

 ةرخآلا لاح لاو ايندلا ةراقح ىلع لديام هدعب ركذ نيرفاكسلاو نينمؤملا لاو>أ ركذ املو

 لثك دالوالاو لاومالا ىف رئاكتو مكتيب رخافتو ةنيزو وطو بعل ايندلا ةارحلا امنأ اوملعا ) لاف
 ةرفغمو ديدش باذع ةرخآلا ىفو ًاماطح نكي مث ًارفصم هارتف جيوب مث هتابن رافكلا بحيأ ثيغ

 : لئاسم ةيآلا ىفو 4 رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحخلا امو ناوضرو هللا نم

 ١ لاقف ةرخآلا لاح ميظعتو ايندلا لاح ريقحت ةيآلا نم ىلصآلا دوصقملا ( ىلو آلا ةلأسملا :



 نقف ةيآلا . هلسرو هللاب اونمأ ندذلاو : ىلاعت هلوق

 ةرئس او ظام سم

 م ةتلتاينر هلسرو هلل | وثم نيا

 ااعدخغ 2 2 د هدم هزاع د

 0 ٍباَححَأ كشلو | انتاياب : ا رقك نبذل و مهرونو مثرجأ

 هفطعن انكلو «ضارتءالا ىلع ( اوضرقأو ) هلوق لمحن ال انأب : نولوآلا باجأ و « قيدضتلل هنم
 نإ : ةيآلا ريدقت راصف . اوقدص نيذلا نإ : هانعم 2 نيقدصملا لأ ىنعملا ىلع

 . هللا ارضرقأو اوقدص نيذلا

 همازناا ىف ةدئافلا اف ميبق مسالا ىلع لعفلا فطع نأ وهو لاكشإ ةبآلا ىف ( ةيناثلا ةلأسملا 0

 ماللا نال , نيقدصملا ىف لعفلا ىنعم ىلع فوط (اوضرقأو) ةلوق فاشكسلا بحاص لاق ؟ انهه

 اذه نأ ملعاو ءاوضرقأو اوةدص نيذلا نإ : لبق ةنب اك «ااوقدنص 06 لعافلا مساو : نيذلا ىنعمب

 نأهيف ىدنع ىذلاو : ظفالا اذه ىلإ ظفالا كلذ نع لدع مل هنأ ناب هيف سيل هنإف لاكشإلا لبزيال

 ركذ لبق مثففضولا اذهب نينيعم ةعامجرك ذ هن كف ديا هعبلل 0 نيةدصملا ىف ماللاو فاآلا

 دع ريخلا رك ذ مث « نسحلا ضرقلاب نايتالا وهو ةقدصلا عا 3 ا ونأ مهنأ منع 8 ربخلا

 هلوق ىف محن زوالا رشح ىمسملا وه ( هللا اوضرق ا ) هلوقف ( مل فعاضي ) هلوق وهو كلذ

 [ناجرت ىلإ ىعمس تجوحأ دق] : .١ اههتغلبو .: نينانسعلا“ نإ

 عوطتلاوأ بجاولا وه دارملا نأ ىف اوفلتخا ديدشتلاب ( نيقدصملا ) أرق نم 6 ةثلاثلا ةلأسملا إل

 . كلذ ىلعةلالدلاكضرقلاب هتيمستن آل عوطتلا ضارفإلاب و بجا راونجا دارملاوأ . ًاعمج اههوأ
 0 مل فعاضي ) هلرق امأ ؛ ةروكذ» تالامت>الا هذه لكف

 ممرجأ مهل مهر دنع ءادمشلاو نوقيدصلا مث كئاوأ هلسرو هللاب اونمآ نيذلاو ال ىلاعت هلوق
 . 4 ميجا باأ كئاوأ انتاآب اوذكو اورفك نيذلاو مثرونو

 اخو نام قخ1 لاخ ”نآلا نك ذز+ نيتفاتللاو نيماونا لاس ةلذلا] هذه لق نكد قات هنأ معا

 : .ناتلاسم ةءالا ف مث نيرئاكلا

 هللاب ناعإلا ىف قدص ىلإ ًاقدص عمجو ؛ قدصلا هنم رثك نا. تعن قيدصلا ( ىلرآلا ةلأسملا ١
 بهذموهوهلسرو هللاب نمآ نملك ىف ةءاع ةيآلا نأ (امهدحأ) نالوق ةبآلا هذه ىفو . هلسروىلاعت

 . هيف لرقلا مدقت دقف ( رك رجأ مه

 ل نع ىورام |ذه ىلع لدبو 7 ةبالا هذه أر مث قيدص روف هلسرو هللأب املا نت 1 لاق دهام

 نأ نيلتاةملا لوق وهو ؛ ةصاخ ةيآلا نأ (ىناثلا ) نودحوملا ىأ ( نوةيدصلا مث ) ةلوق ىف سابع

 نمؤ٠ لشثمو « نيساي لآ لثم طق ةعاس اوبذكي ملو مم وتأ نيح لسرلاب اونمآ نيذلا مث نيقيدصلا

 نامثئعو ديزو ىلعو ركب وبأ مالسإلا ىلإ ضرألا لهأ اوقبس ةينامث مهف اننرد ىف امأو « نوعرف لآ

 . هتيث قدص نم فرع امل مهم هللا هقحلأ رمع مهعساتو ةزبحو دعسو ريبزلاو ةحلطو



 هال 1 ارإلا ىحي هللا نأ اوملعا : ىلاعت هلوق 12

 س6 ةدع زار 1 هل ه2 4 ماوي سد "وة ةرده 1 2 جار و دع

 مكلمل تايألا مل اني : دق اهتوم د عل را .< هنأ 1

 راطا راما 2 0020 < هرم رادع 7 ب يَ رث نردق 3 م ا را هس

 فعءاضي 0-1 أاضرق هلأ 5 و اندم د نإ «<١ا/و نولقعت

 42 مك هج مهرث عا مهرئالس

 <« ١م ا رجا مطو محل

 تااط ال ىأ : لمآلا لوظب دمأللا مهملع لاطاذهىلع ىنعملاو : ديعبلا لمألا انهه دمالا : نابج ننا
 هيلع ىنلا جورخ دءأ مهيلع لاط : ناييلس نب لتاقع لاق ( ارسءاخو ) ممولق تسق مرجال مهام
 تس مرج الف ممولق نع امهعقو لازف ليجنإلاو ةاروتلا عامسب ممدهع لاط ( !سداسو ) مالسلا
 ىظرقلا هلاق ؛ كلذك اون وكي نأ نع نينهؤالا ىهن ىلاعت هن اكف « ممولق

 ) نوةسافمهمريثكو ( لاقم : لوطاأللا تةولاىأ «ديدشتلاب دماأللا .ىرق 4 ةيناثلأ ةلأسملا 02

 لوأ ىف عوشالا مدع نأ ىلإ ةراشإ هناكو ؛ نيباتكللا ىف ا نوضفار مهنيد نع نوجزاخ ىأ
 ...لمالا, رخآ (ف قاتلا كاورطغروماللا

 ( نولق.ت مكلعل تايآآلا كل انيب دق اهتوم دعب ضرآلا ىحي هللا نأ اوباعا) ىلاعت لاق مث
 رك ذلا ىلع ةيظاوملاف « ةواسقلا بيسر تتام ىتلا بولقلا ن كو ثم هنأ ( لوألا ) ناهجو هيفو

 ىحي) هلرق 2 دارملا نأ (ىناثلاو ) ثيغلاب ضراألا هللا ىح اك. اهيا] عوشخلا ةايح دوعل بجس

 .ةءانفلا ع ارجو جوضخلاو عوشألا ف ا عام كاذإ ركذف تازومآلا ثدي .( اوم ددب ضرك

 رجأ ملو وم فعاضإ |[ رق هللا ارض ا تاقدصملاو نيقدصملا نإ 0 ىلادت لاق مش

 0 أسم هيفو ( ميرك

 ككاو رس درج أور ىف مصاعو ريثك 0010 علا اع ا

 ( تاقدصملا و نيةدصملانإ ) م داعنع نتاج ا سراج ( تاقدصملاو نيقدصملا

 5 د10 ) ىدملا 0 ولا ردصملا يقف ل ركل لارا «ءارعا/ لعق ؛ اعنف دانمأا دي دنقلا

 ىلوأ ةءارقلا هذهو : اولاق مث . ةحلا_صلا لامعألا نم هللا ضارقإ نآل ( تاحلاصلا اولمعو اونمأ

 رهاظ ريصيف ؛ دعولا تحت لخدي مل ًانمؤم نكي ل اذإ ضرفأو هلل قدصت نم نأ ( لوألا ) نيهجول

 وه قدصتملا نأ ( ىناثلاو ) فيفختلاةءارق ىلع اكورتم ريصي الو « ديدمثآلا ةءارق ىلع اكورتم ةيآلا

 ًادحاو أئيش ( هللا ارضرقأو ) هلوقو ( تاقدصملاو نيقدصملا نإ ) هلوق ريصيف . هللا ضر ىذلا
 ( امهدحأ) ناهجو لن نم ةجحو « راركتلا مزليال هناف فيفختلا ةءارق ىلع امأ . راركست وهو

 هللا ارضرقأو ) هلوق نأ ( ىناثلاو ) ءاتلاب ( تاقدصتملاو نيقدصتملا نإ ) ىفأ ةءارق ىف نأ

 ةمزالمدشأةقدصال ريف )2 ةفصلا هلزنع 5 ارتءالا 1 هع ريل رولا نس 8 اانا يلع ا و
 7 4 ص - . ك1 مان ص ل



 "و ةيآلا . اونمآ نيذلل نأي ملأ : ىلاعت هلوق

 ةيالا لمت لوقلا اذه ىلع مث ء.كلذك نوكيال دقو « ةبشخو عوشخ هل نوكي دق نمؤملا 3

 ىلع اوثُخ عوشملا كلذ ةدش مهنم لاز مث « ريثك عوشخ مهف ةاكاموك ل[ (اهناثو) ةيآلا

 2 ةيهافرو شيعلا ُْق ا اوياضأ ةئيدملا اومدق لكلا ةبادصلا نإ : لاق شالا نع « اهلإ ةدواعملا

 هبل نيب تنارق ةيآلا هذه نأ : 5 ىنأ تاج ةيآلا هدم أو.ودف هيلع اوناكام صضعل نع |ورئفه

 « بواةلا تدق ىت> انك اذكه : لاقف امهمل] رظنف « ًاديدش ءاكب | وكيف ةماعلا لهأ نم موق هدنعو

 معولت قرت نأ نينمؤللا ناح امأ  ةيآلا ريدقت نأ ( لوآلا ) نالوق هيفف ( هللا ركذل ) هلوق امأو
 لعافاا ىلإ فيضأ ردصم ركذلا اذه ىلعو « نآرةلا ىف اهركذ ىنلا هللا ظءاوم ىأ « هللا ركذل

 ركذلا مهثروي نأ بحي ىأ , هللا مثركذل ىنعملاو ؛ لوعفملا ىلإ فاضم ركذلا نأ ( فاثلا لوقلاو )

 ( قا نم لزن امو ) ىلاعت هلوقو « ركذلل هبلق مخي الف ةلفغلاب مدد ناك الن روك ل وي ل

 : لئاسم هيف

 فوذهيلإدئاعلاو .لوصوموهو . ركذلا ىلع فطعلاب رج عضوم ىف ام «( ىلوألا ةلأسملا 2

 : نآرقلا ىنءإ ) قملا و امو ) هلرق قا نبا لاق مث قدا نه لزتااكو ريدقت ىلع

 قحلا نه لت امو 5 مصاع نع لضفملاو صفح و عفان أرق 5 ىلع و لاق « ةيناثلا ةلأسملا 0

 قملا نم لزن ا ىنأ نعو 655 دن زن امو 3 مداع نع رب 3 نوقايلا و 5 ةفيفخ

 لزن املو . هللا ركذل ممولق عشخ نأ : ىلوألا ةءارقلا ىف ريدقتااو ؛ ىازلا ةروسكم نونلا ةعفتم

 ديودلا 12 لار الكو ةقلاثلا ن1 قلى ول و دتلا هلا الو قاتل ارد اولا اوال

 ركذلا نيفصولل عماج هنأل نآرقلا وه قحلا نم دارا نوكي نأ لمتح (( ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 دارلاو 3 اقلطم هللاركذ وه ركذلا نم دارا نوك ل لعتحو 2ع ءاكلا نم لزان ق>هنإو ةظعوالاو

 نال 5 نآرقلا نم لَ مب عوشألا ىلع ركذلاب عوشخلا مدق اكو 0 نآرقلا وه قحلا نم لو ا

 كاذذ نآرقلا عامس دنع ا فوصح امأف , هللا 0 3:2 لإ لصخت ال ةيشالاو فوخلاو عوشخلا

 بصن عضوم ىف وه ءارفلا لاق ( اونوكب الو ) ىلاءت لاق مث « هللا ركذ ىلع نآرقلا لامتشا لجال

 لدي و « ًاباوص ناكى هلا ىلع ًامزج ناكولو لاق  اونوكيال نأو « م,مولق عشخم نأ نأي ملأ : هانعم

 ( لبق نم باتكلا اوت وأ نيذلاك) لاق مث . تافتلالا ليبس ىلع ءاتلاب أرق نم ةءارق هجولا اذه ىلع

 : ناتاأسم هيفو ( دمألا مهياع لاطف ) ىراصنلاو دوهيلا ديري

 نيبو مهنيب ةدملا تلاظ ( اهدحأ ) ًاهوجو دمآلا لوط ريسفت ىف اوركذ ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 هللأ ظعاوم 0 اوضرعأو ايندلا كل اولام سانع نا لاق ) اهناثو ( ممولق تدسقف مهئايبنأ

 لاق ( اهعبارو ) ببسلا كلذب ممولق ىف ةوسقلا تلص ةلقغلا ىف مهرامعأ تلاط ( اهثلاثو )
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 و قلل نم لَو امو ها ركذل مهولق مهض نأ !ونمأ< نذل نأ 5
 رم ا

 رار م هاه م22 هدهرل ةمر

 ممولق تبيسفف دمال ا مهلعلا ك 0 لق نم كفاح كلا او يدك 0 3

 - 7 ا وس تت

 6« "72 نوقساف مم رك

 لاوقأب كلذ ىف ججتحاو ؛ ىلوأ هنأ ىلوم ىناعم دحأ لاق 4 هالود ىلعف هالوه تنكنم و مالسلا هيلع
 هلع لا ل لمت ظفللا] نأ تقف اذى ضلزوأزه انكم ىو هناي ؛ ةناآل هذه هيف ' قا ةعلل اة

 « قتعملاو قتعملاك , ءافتنإلا نيب وأ « رصانلاو معلا نبا هنوكتك « توبثلا نبب امإ هادعام نآل , هيلع
 ءالؤه لورق نأ ليلدلاب انيب دقف نحن امأو . ًايذكىناثلا ريدقتلا لعو : ًاثبع لولا ريدقتلا لع نوكيف

 ىعم نإرارهإو ب ردنا لو ةءآلا اوراق :لالادغسالا طقس اذتلرحبو راسة تالا ىنعم 0 اذه ىف

 ةروان لاقثل كءيمل كلو هداف هال ىو ررانلا كذاك نمر ن لكك ذو ع ىلوهال ىأ عمال وه ىح) هلوق

 نيرفاكلا نأو ) ىلاعت هلوقب دك أتم هجولا اذهو : نيعمالو هل رصان:ال ىأ ء ءاكب ا هنبم ,نالذخلا

 . ( لهااك ءامب اوثاغي ) ىلاعت هلوق هنمو ( مل كارما

 اونوكي الو « قحلا نم لزن امو هللا ركذإ مهم ولف عشخت نأ اونمآ نيذلا نأي ملأ ) ىلاعت لاق مث

 . © نوةساف مهنم ريثكو مهولق تسقف دمآلا مهيلع لاطف لبق نم باتيكلا اوتوأ نيذلاك

 :ناتلأدمة فاز

 ١ ام اهيلع ديز مث : مل امل لصأ : ىنج نبا لاق «نأي املأ : نسحلا أرق « ىلوآلا ةلأدملا .
 ىف ديز مرجال دق تايثالا ىف ديز ال هنال كلذو « لعفي دق هلوقل 1 انااوارقفا هلوةاقن مل

 عضاوملا ضعي فتراص !منإفىنعملا امأ ء ظفلو ىنعم اطثدح ام عم مل اوبكر امل مهنأ الإ ام هيفن
 الع فقت نأ زوي هنإف ظفللا امأو « ديز ماق كمايق تقو ىأ « ديز ماق تق امل اولاقف « ًافرظ

 ملو تئج لوي نأ زوي الو ؛ .ىجب املو ىأ ؛ الو تّدج لوقت نأ زوجيف « !,هوزجم نود .

 . هستقو ىأ هاةأ ءانإ ءاج اذإ ىنأي ىمآلا ىنأ نم نأي ملأ روهشملاف ( نأي لأ ) اوأرق نيذلا امأو

 لاح نأ ىنعك نيك نأ نم نإ م: ءىرقو

 لاف ( هللا ركذل مهمولف عشخت نأ اون<آ نيذللا نأي ملأ ) هلوق ىف ارفاتخا (« ةسيناثلا ةل أملا)١

 نولئاقلاو ٠ عوشخال نيالا قافللا ممول ىفو ناعإلا اورهظأ نيذلا نيقفانملا ىف لزن .:-مهضعب

 زوحي الف ؛ بلقلا عوشخ عم الإ ةقيقحلا ىف ًانهؤم نوكي ال نمؤملا نأ ىلإ اوبهذ مهلعل لوقلا اذهب

 « ةقيقحلا ىلع نمؤه وه نم دارملا لب :نورخآ لاقو «نمؤمب سيل نا الإ كلذ ىلاغت لوقي نأ



 ؟1/ ةيالا . رورغلا هللا مكرغو : ىلاعت هلوق
 ه- من ادم داع مكاو 1 را 2ص هيك 1-0-1 1 ] دق ةه 0 -

 نيذلا يف الو هيف مكسر دو ال مويا 1 لآ أب مكرعد

 ٠1د ريَصملا سيو مكيلوم ىه رآثلا مكن 2-0

 . رانلا ىف مهاقلأو : هللا مهتامأ 2 هرورغو ناطيششاا عدخ ىف اولاز ام

 ناتاأسم هيف ( رورغلا هللا مكرغو )ل ىلاعت هلوق

 رارتغالا هللاب ركرغو ىنعملاو ؛ نيغلا مضي رورغلا : برح نب كامس أرق « لوألا ةلأسملا ١

 . رارتغالا عم هنم مكتمالس هّللاب مكرغ ىأ فاضاا فذ> ىلع هريد#”و

 ةبسا نم كيلع فوخ ال نأ مكيلإ هئاقلإل ناطيشاا وه نيغلا حتي رورغلا ( ةيناثلا ةلأسملا ل
 . ةازاعو

 .4 اورفك نبذلا نم الو ةيدف - ذخؤإ ال مويلاف ١ ىلاعت لاق مث

 : نالوق وهو + ىدتفي ام ةيدفلا

 . ءاجلالا لصحو فيلكتلا لاز دف ةيوت الو ناءإ نم كح 80 الا( لو الا

 لبقي الو ) ىلاعت هلوقك٠ مكسفنأ نع باذعلا اهب نوعفدت ةيدف مكنم لبقيال دارملا لب ( فاثلأ )
 . لاملاو ةبوتلاو ناميإلا لوانتي وهف هب ىدتفي ام ةيدفلا نأ ل-عاو « ( ةءافش اهعفنت الو لدع اهم
 لبقي ال هنأ نيب ىلاعت هنالل ةلزتعملا هلو ام لع المع بجاو ريغ ةبوتلا لوبق نأ ىلع لدب اذهو
 م كلذك نامتق] و . الغأ ةلوقم ريغ ةيوتلا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نوكذتف ؛ ةيدف ةبوتلاو . الصأ ةيدفلا

 فاء وهو ( ث< ) هيفف ( اورفكح نذلا نم الو ) هلوق امأ . القع لورقلا ةبجاو ةبوتلا نكست
 فوطعملاو فوطعملا نب ةرراغملا لوص>بوجول ًارفاكقفانملان وكي ال نأ ىضتقي قفانملاءرفاكلا
 . رفاك قفانملاف الإو . رفكلا امرهظأ نيذلا دارملا ( باوجلاو ) . هيلع

 . 4 ريصملا سنو مك الوم ى م رانلا ماوأع) ىلاعت لاق مث

 نأ ةقسشت و مكر يصم ىأ ( مالرم) اخ لا 1 ( اهدحأ ) لاوقأ انهه ىلوملا ظفا ىفو

 ؛ هيلإ نولصتو هنم نوب رعت 5 مكدض وه ى م رانلا نأ ىنءعملاف ؛ برقا وهو ؛ لولا مي للوملا

 ىذلا اذه نأ 7 و« ةديبع ىنأو ءارفلاو جاجزلا لوق وهو ٠ 8 ىلوأ ىنعي : ىلكلا لاق (ىاثااو )
 دحاو لكل اه: ؛ ١ ؛ةغللا ف قع وىنععىلوأو ىلوه ناكول هنا, ظفلل ريسفتي سفلاوا يعم :ةازلاق

 تالف قمن وأ ا لاقي !كنالف نمىلوم اذه لاقي نأ حصي نأ بحي ناكف : رخآلا ناكم ىف امهنم

 ىعم هولاق ىذلا نأ انملع كلذ لطب املو « نالف ىلوم اذه لاقي اكنالف ىلوأ اذه لاقي نأ حصيو

 هلوقب « ىلع ةمامإب كسمت امل ىضترملا فيررشلا نآل ةيقدلا هذه ىلع انهبن ام]و ٠ ريسفتب سيلو
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 هرثو يددع س ه رثا 0 تاع د ل 2 ها رت حد م فكه هارئاع . رئاروع

 مصلاز#و مكسفنا مث 0 ةمكنكلو 0 اولاق مكعم نكن ما مهنوداني

 امم هو ا تنام - عمته رب ك5 تاساس هر هد هدهد

 هللا" سها مد | مكترغو متبتراو

 لّوق وهو © راثااو ةنْا نيب طئاح دارملا لب : نورخآ لاقو نينمّواا بلظ'"نع اوعنم توتفاّثملا

 كفا الا تاج اوم : كهاغ كافو ( هداف

 روس مهني برض : ريدقتلاو , ديك أتلل وهو ةلص ( روسب ) هلوق ىف ءابلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 نطاب ىف ىأ ( ةمحرلا هيف هنطاب ) باب روساا كلذل ىأ ( باب هل) لاق مث , شفخألا هلاق ءاذك

 روسلا جراخو ىنعي ( هرهاظو ) نينمؤملا اهيف ىتلا ةنجلا ةمحرلا نم دارملاو  ةمحرلا روسلا كلذ
 ىلب امو « ةمحرلا هيفف نينم ألا لب ام نأ ىنءمللاو « باذعلا مهني هليق نم ىأ ( باذعلا هلبق نم )

 "9 1كلل داو لوقو طنش ة رادلاو هكا فنا ل و « باذعاا هلبق نء مهتأي نيرفاكلا

 . رانلاو باذعاا ىف نوبي نورفاكلاو ء« روسأ| كلذ باب نم ةنجلا نولخد» نونم وااف ؛ باب

 كر غو متبترأو متسب رتووكس هنأ ملف كن اكل ول اولاق مكعم نكن ملأ مهنوداني 23 لاق م“

 : ناتلأسم هيفو 4 هللا م 1 1 املا

 ملأ ) (ىالاو) ايندلا ىف ( مكعم نكن ملأ) ( لوآلا ) نالوق ةيآلا ىف 4 ىلوآلا ةل أملا)

 . نيماملا وه لوقلا اذهو ؛ تاوزغلاو تاولصلاو دجاسملاو تادابعلا ىف ( مكعم نكس

 ىف راشنلاو « تاومسلا ىلعأ ىف ةنجلا نآل « ريثك رانلاو ةنجلا نيب دعبلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 هللا نإ لاقي نأ نكمي الو ؛ كاردإلا نم عنمب ال ديدشلا دعبلا نأ ىلع لدي اذهف  لفسألا كردلا

 ام] توصلا اذه لثم نآل « نييلع ىلعأ ىلإ نيلفاسلا لفسأ نم غلبي ثيح رافكلا توص ملفع

 الا اكان ططافلا ءاقتشو كلاس ا' 3 لفرز وده راعتكلاو انجن, ودل فادتتالاب قدلف

 الإ انعم مت 1 ( ىلب اولاق ) نينمؤألا نإ : لاك مث , انيهذم رهام ىلع كاردإلا نم علمي ال

 رفكلاب 5 ( مكسفنأ متت مككلو ) ( اهوأ ) باذعلا اذه ىف متعقو اهيبسب ءايشأ متلعف كنأ
 متسإ أ : سابع نا لاق ( اهدحأ ) هوجو هيفو ( متسرتو ) هلوق ( اهيناثو) ةنتف اباكو . ىصاعملاو

 هم حيرتسأف توك نأ كو مناف ٠ توملا دمح“ متصإراو ١ لئاقم لاق ( اهناثو ) ةبوثلاب

 هلوق ( املاثو ) قافنلا نم اوصاختنو ؛ رافكلاب اومدتاتل ءوسلا ةرئاد نوصبرتت تنك (اهلاثو )
 ( امثلاثو:) دمعة وبن ىف مككش ( اهناثو ) هللا ديعو ىف مككش (لوآلا ) هوجو هيفو ( متبتداو )

 لطايلا ديري : سابع .نبا لاق ( ىنام مالا كس رغو ) هلوق ( امبارو ) ةمايقلاو ثعبلا ىف مككش

 ىدالاو توما ىنعي ( هللا مأ ءاج - ىت> ) نيئمؤألاب ناودلا لوزت 0 نونمش اوناكام رهو



 ع ةيآلا . باب هل روسب مهني برضف : ىلاعت هلوق
 اس هوي تب ضن مه ا تر هرتشعوم م نر

 هلسق ل نه هره هاَطو ةَحرلَأ هيف هنطأب ِباَب هل روب مني برضف
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 باذعلا » 6١١

 ؛ مهيلعاولقأ دقف ؛ مهيلإ اورظن اذإ مهنآل ءانيلإ اورظنا ( انورظنا ) هلوق نم'دارملاف ء فقوملا دنع

 ام ةلالا هذه تناكنإو ءراونآلا كللتب اوءاضتسا مهمادق نم مثراونأ تناكو مهلع اولبقأ ىتمو

 , راظتنالا وه نوكي نأ لمت< ( انورظنا ) هلوق نم دارملا ناك« ةنجلا ىلإ نينا ريسم دنع عقت

 . مهلإ رظناا نوكي نأو
 راونأن م .ىث ىف اوعمط نرةفانملاو : جارسلا وأ رانلا نم ةلعمشلا : سبقلا ( ةعبارلا ةلأسملا ل

 ةملاصلا لامعألا مئاتن رارنآلاك لتنال « لهج مهنم وهو ايندلا نارين سابتقاكهوبتقي نأ نينهؤألا
 : نسحلا لاق ؛ ةرخالا ىف راونآلا كلت لوصح عنتما ايندلا ىف لامعالا كلن دجوت مل اهلف ءايندلا ىف

 بيلالكلا نم هيف امو منهج رح نم ذخؤي هنإ مث ؛ هلمع ردق ىلع ًاروز دحأ لك ةمايقلا موي ىطعي
 ىضم مث « ردبلا ةليل رمق'اك مههرجو نينمؤاا نم ةرمز ىضمتف ؛ قيرطلا ىلع قليو كفل

 , ني-ةفانملا زون ءىطتق ةءلظ مماشغت كلذ ىلع مث, ءامساا ىف بك اوكتلا ءاوضأاك ىرخأ ةرمز

 رانلا سيةك ) "روت, قف يتقنون 57 وال نوقفاملا لودي كلاتهف

 ( ارا زلت 1 قا جرن ا ىلاعت هلوق نه دارملا ىف اوركذ 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 هذه نإف < كلان 20000 اوسٌلاف ايندلا راد ىلإ اوءجرا : هم دارملا نأ ( اهدحأ ) ًاهوجو

 قالخالاو لهجلانع هزنتااو ةلضافلاق الخالاو ؛ ةيملإلا ف راعملا باستكك ١ نم دلوتت ام] راونألا

 سانلا : ةمامأ وبأ لاق ( اهناثو ) ايندلا ىلإ دوعلا عانتما وه « روسلا برض نم دارملاو ؛ ةميمذلا

 يق ذ هللا لاق ب اهذلا ىف نء ألا عرسأ اذاف ءراوناآلا نوطعي نونهؤألا مث ,ةديدش ةيلظ ف نونرتك

 عدخ ةعدخ ىهو لاق ( أ وت اوءلاف رك ءارو اوءجرا) مهل لاقيف ( مكدوأ نم سبتقن انورظنا )

 الف روذلا هيف 7 يذلا ناكملا ىلإ نوعجريف ) مهعد داخ وهو هللأ 00 ) لاق ٠ نوقفانملا اهي

 : لمت الا ( امتلاثو ) نين :مؤالانيب موب وجا روسلا نودجيف مهلإ نوفر صنيف ٠ ايش نود

 برقلا ديري ن لجرلا لوك « ةءاضتسالا نع نيقفانملا عن« ( ارعجرا ) نينمؤلا لوق نم دارملا

 ليبسال هنأب اوعطقي نأ ( اوعجرا ) هلوق نم دوصقملا لولا اذه ىلعف ؛كل عسوأ كءارو : هس

 . عوجرلاب مهل ىعأ هنأ ال ؛اهتيلا بولطملا اذه نأادجو لإ مل
 : 6 باذعلا هلق نم هرهاظو ةمحرلا هيف "1 باب هل روسب مهيب برضف ) ىلاعت هلوق

 ! نادل هيفو

 ىأ « ةلوليحلاو باجحلا هنم دارملا : لاق نم مهنف : روسلا ىف اوفلتخا ( لوألا ةلأسملا ١
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 ةيآلا ٠ نوقفانملا لوقي موب : ىلاعت هلوق 4

 راجلا فذلودعيف 2 كلا لإ تراظن 4 ديرت نأ ) 1 ( بورض لع لمعتسإ رظنلا ظفا ىترافلا

 . اوريرحا وبأ دشنأ م.لعفلا لصوبو

 ءايظلا كاراآلا ز_ظني أ نرظني نسحلاو لاخلا تارهاظ

 رظناف بهذإ 6: كلوق هدمو ؛ تردنو 5 4 ديرب نأ ) اهناثو ( كارالا لإ نرظني ىعملاو

 فك طلال لاتطالا كلل | بج فاك مرطنلا | فاحت طلوو هنعو . لماتلا هب دارب اذبف ٠ نووي اديز
 : هلوقك ىلإب اذه ىدعتي دقو : لاق (ضعبإ ىلع موضعل اناضف ا ظنا « بذكلا هللا ل ىلع نورتغي

 ىدعتي دقو « هيف ةمك-حلا هجو نيبو « لم أتاا ىلع صن اذهو (تقاخ تكلي د ىلإ نورظني الفأ)

 ( اهئلاثو ) ( مهسفنأ ىف اوركفت, ملوأ ء ضرآلاو تاومسا توكلم ىف اورظني ملفأ ) هلوةك « ىنب

 : هلوق ىف 5 ةيؤرلا رظنلاب داري نأ

 ايات كاسب لف ترظن هنودلالاو نارو> ادباملو

 هنآل :ناجلا لييش لعاذه نأ الإ : لاق لآلا ىف هفرعت ًارظنم كنيعب رت لف ؛ ترظن ىنعملاو
 نم ةيؤرلا تناكالف . هتيؤرل ًاساّلا كرما وحن ةقدجلا باقت نع ةرابع رظنلا نأ ىلع لتالدلا تلد

 هير ىلع ىلا مها قالطإ ليس لع ء رظنلا ظفأ ةيؤرلا ىلع ىرج ًارايلاغ همزاولو رظناا عباوت

 مالكب تملكت أ ىأ ) تدلك امو هنماك 2 لاقي 7 رظنت ملف ترن 5 هلوق نوكي نأ زو#و 2 لاق

 هئمو ؛ راظتالا ىعم ر ظنلا نوكي نأ ) اهعبارو ( 5 تا ظ ترا امو ترظن ا :هادكف د 5

 0 هجولا اذه ىلعو « هغولبو هك اردإ نير ظد ا نيرظ ذأ ريغ م اعط ىلإ ) ىلاعت ةلوق

 )ء كما ودشسأو تد وش َ م طول ريشا د_حاو ىعع تاعتفاو تكاقف ء ءىجبو 0 3 | 0 تراظن

 ىأ ؛انورظنا ) لوألا ) نيهجو لمت ( انورظنا ( هلو#ن اذه تفرع اذإ «؛ ترقتحاو ترقدحو

 ىأ انورظنا (ىناثلاو) ةامثم نرةفانملاو , ةفطاخلا قوربااك ةنلا ىلإ نينمؤملاب معا هنال ءانورظتنا

 2( هب نوديطتسوف ؛ مهيديأ نيب رونلاو ؛ مبهوج و مولبقتسا مهلإ اورظنا اذ | مال انيلإ اورظنا

 00 ىلإ قرظنأ ( ىلاعت 0 4 :هو ؛لاههإلاو ةرظنأ| نم كَ ءاظلا || ةروسكم انورظنا ةءارق | افأزو

 ىثملأ ىف مدا ١١ لعج هن اىعللو ءرسعملا راظناب مسو هيلع هللا ىلص ل اصيب ( ذيع

 . مل مل ًاراظن] مهب اوقحاي نأ ىلإ

 : مك هجو نآلا ربظ دقو ؛ ةءارقلا هذه هك َْق نانءطي اناكشفخالاو ةدوبع أب ايأ نأ معاو

 ىف مباك سانلا نوكي نأ (اهدحأ) ةثالث بابلا اذه ىف تالامتحالا نأ ملعا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 نوكست نأ ( اهناثو) مهنم امتويلطي نوقفانملاو ءرا ونآلا هذه نينم وا ىطعي ىلاعت هنإ مث , تاءلظلا

 مثءارونوةبينرةفانملاو ًاغرزونل روزمف تانى ناونؤكم نيشؤللا نإ مث ءرا ونالا ىف مولك سانلا

 نوبلطي نوقفانملامث , تايلظااف نوقفانماورونلاف نونه ؤاءانوكي نأ (املاثو) راظتنالا مهنمنوبلطيف

 عت اع ةلادلا هذه تناكنإف ءموق تاللامتءالا هذه نمدحاولك ىلإ بهذ دقو؛ نينمؤأ ا نمروثلا



 دفنا ةيالا . تانج مويلا م ؟ .اريفن: لاثتاةلاوق

 دللاه تاو فن مدت َ - 2 ب

 زوفلاوه كلذ اهفن 5 ا م 0 ىرب تأ ح مويلا ذ سنا

 8. 2-25 1 م 6 دف

 قاسم ورطقا اوما : نبذل ت ةفملَو 0 0 و توا 5 ||

 رو وقت م1 اوعجرأ لبق م زون نم
 كتر ل تت  بيتتست7ت7تب7الس____2سس- ل 22ت-ت-3-72<ك-

 ناكاذإ «قاورو رون هل مالا اذه لاقيو ؛ الصاح دوصقملا نكي ملاذإ ءرون مالا اذهل سيل

 داما ةواطتلا

 00 ءأ نيب 0 لي اا 0 و بيم نبلوس أرق «ةثلاثلا هلانملا١
 ناك كلذ ىأ ( كاد» تمدق ام كاذ ( ىلاءت هلو هريظنو ؛ عملا كلذ 22 ماع 1

 1 وه أ ايف نيدلاخ رامآلا اهتحت نم ىرجت تانج مويلا مك - ىلاعت لاق مث
 أسم هيفو 4 ميظعلا

 ريدقت اولاق مث ( اونمآنيذلا رشبو ) هلرق ريسفت ىف اهانركذ ةراشبلا ةقيقح رفا ةلأسملا)
 مالسا 0 لكنم مهلع نواخدي ةك.ئاللاو ) لاق اك« مويلا مك ارشب هعتالملا مهل لوو ةنآلا

 ! ( ميل

 ىلاعت هنالل ةءايقلا موب لاوهأ ماني ال نينمؤملا نأ ع آلا :ذه تلاد 4 ةييناثلا ةلأسملا ١)

 . صيصخت ريغ نم ةمايقلا موي مهتفص هذه نأ نيب

 تحت لخدل ًانمؤه ناكول لاقف « نم سيل ق.افلا نأ ىلع ىعكسلا جتحا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل
 نهؤع سيل هنأ تبث كلذك نكي ملاملو . ةنجلا لهأ نم هنأ, عطقل كاذك ناكولو « ةراشإلا هذه

 هنكل اهاخد نإ وأ راناا لخدي ال نأ امإ هنا ةنجلا لهأ نم هنأب عطاق قسافلا نأ ( باوجلاو )

 اذه طقةسف « ةنجلا لهأ قا مطاق نذإ وهف: م ذابألا نبأ امف قدبو ةنجلا لخدوسو اممم جرخيس

 .لالدتسالا

 . ةدلخلا تانجلاب ىرشبااوروالا وهو مدقت ام عيمج ىلإ لياع ( كلذ ) هلوق ( ةعبارلا ةلأ ملا )ل

 يعل ناك لطاقنا زوفلا كلذ : ءىرق ( ةسماخلا ةلأشملا (

 : هيو لاح حرشب كلذ عبتأ ةمايقلا فقوم ىف نينمثا لاح حرش | ىلاعت هنأ ملعاو

 ازهر ا, لقد كيرا نعل شبتع انورزظنا الاوبمآ نيّدلا]ت مو انملاوانرفاملا ل رقنا مرزاك

 : لئاسم هيفو 4 اروناوسهاف 1 ارو
 ,ًزيدقت (اوك ذا بوتفتم أضيأ ره: وأب + ئدزتاءاؤير نم الالنا, كروةيلا لؤي 1 ةلأسملا ١)
 ىلع وبأ لاق ٠ اورظنا نرقابااو « ءاظاا ةروسكم انورظنا هدحو ةرمح أرق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١



 ةيآلا ٠ تانمؤلاو نينمؤملا ىرت موب : ىلاعت هلوق فق
 هدس-س-لللسل

 هع 6-2 ةوه.اعهمو رت ريت اع هر طا دهام 226 دها سس د6

 ميدافامو مبا نيب مهرون ى عيسألا تانمولا] نا تمارا كرا 0

 اذه متي مل زايتءالا لصح مل اذإف لضفت ًاضبأ باوثلا نأ بهذه ليق ناف ٠ تاوثلا نع ةرابع

 ردق هلف «ىنالفلا لعفلا هنم ردص نم لكنأ ؛ ظوفلا حوللا ىف بتك ىلاعت هنأ (باوجلا) ريسفتتلا
 (فاثاالوقلاو) فءضلاوه لثالا كلذف هلثم هيلإ مض اذإف ء بارثلاوهردقلا كاذف . باوثلا نماذك

 رجالا فقط و'اعإ ر*« ةقعاشألا ود كاذفأ اون 1 ١! ىلإ مضت ضاوعالا نأ ةلزتءملانم ىفابجلا لوةوه

 . هجولا اذهنمآمع ر ؟ناكف ب هدأ ؛ زلا كلل: تاصح هن ردوا فعضلاك لذ باج ىذلا وه هنال اع ركهن كب

 أ فتكا نإ مث. فئأ ريغب ةددش» هفعضف : نماع ناو ةيثك اننا أرق 4 ةيناثلا هل ًادللا ل

 ورمع وبأأو عفان أرقو « ءافلا حتفو فلآلاب هفعاضيف مصاع أر قو « ءافلا حتفب ضاع ناو ءافلا مضي

 ان د كسك كفا ارو راقلا ىلع 5 لاق“ 7 مضو فلآلاب هفعاضيف قاسكلاو ةزمحو

 ىلع 5 « ضر لع فوطعم هنآل رهاظ ههجوف عفرلا | امأ «فصنلاو عفرلا ةءارق ليلعت ىف نأشلا

 ىذلا اذنم ) لاق امل هنأ امهجوف بصنلا ءا ةامأو ء فعاضي وبف لبق هناك. لوألا نم عاطقنإلا

 لفرق انا ( هفعاضيف ) هلوق تركو ًطيع ًاضرق نسا ءاقلا« نتف ل13 كاذ ههةلكتنا روش

 . بصني ذةيُخ مارفتسالا

 : لئاس» هيفو 4 مها ماع 59 مهدي أن مثرون ىعسإ تانهوأ او نايم والا قف موي ) 2 ىلاعت لاق مخ

 ايظعت ركذاب بوصنم وأ ( رك رجأ هلو ) هلوقل فرظ ( ىرت موي. ) ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 . مويلا كلذل
 ١ هوجو ىلع روذاا اذه ىف اوفلتخاو . ةبساحلا مو: وهمويلا اذه نم دارالا ( ةيناثلا ةلأسملا :

 لكذأ » ل_سو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىور ام ىلع رونلا سفن دارالا موق لاق ( اهدحأ)

 ةفات# راونآلا بتاماذه ىلعف « رذصلاو مظعلا ىف هبارثو هلمع ردق ىلع رونلا هل لصح هناف بام

 هل ءىضيال ند م د |-جلا لمد هروأ ند مم و « ءاعنص ىلإ ندع نيب كرون هل ءىضي نم موف

 اظردكأ د_23لو ةرهه 1 همامإ ىلع هرون < و مماندأو ( هيمدق عضو الإ 2

 طاتونحلا دع اىشنام يفاجأ لااا د اهتزيغو ةداقوا» اقر عن قل خع لوف ل زةلأ:اانادعأاو
 ةرولس# قالافيأانأ ملعاو « هه هللاب ذوعن « كل رون ال نالف ايو . كرون اه نالف اي ةمايقلا موي

 نم ًارون هنوكب ىلوأ ةريصبلا رون وه ىذلا ملءاا رون نأو « ىلا هللا وه ىقبةحلا رونلا نإ و وتلا

 ةءايقلا موي راونآلا ريداقم ةءايقلا ىف رونا ىه هللا ةفرعم: نأ ربظ كلذك ناكاذإو ؛ رصيلا رون

 انو ةاجنلل ًائبس نوكيام:راوتلا نم ةارملا:نأ ( قاثلا:لوقلأ:) ايندلا ىف ىفرامالا: ايدام َبْْنَح لع

 ءانشألاب نأ 510 قيتهلا نيتاه نم مهطامعأ فئاح نوت, ءادعسلا نآل مهئاعأبو مهديأ نيب لاق

 لاقي اك ةنجلا ىلإ ةيادهلا رونا اذم دارحلا ( ثلاثلا لوقلا ) مهروبظ ءاروؤ « مهلئامش نم امنوتؤي
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 ةنجلاهب دعو ثيح نما ضرق قافنإلا كلذ ىمسو ؛ نيململا ءارقف ةاساوهر نيرفاكلا:لاتقو نيملسملا

 . ضرقلاب امبشت

 ١ ةبجاولاتاقافنإلادارملالاق نم مهنف  قافنإلا اذه نم دارملا ىف اوفلتخا 4 ةثاثلا ةلأسملا «

 هيف لكلا لوخد برفالاو ؛ تاعوطتلا ىف وه لب : لاق نم مهنمو .

 ةنيط قمي7لتاقم لاق. عاهد خلا ًاعونسو ايس نضرقلا نالكا افاوركذ/(,ةقرارلا كلانثللا )
 ضرقلا : ءاسلعلا ضعب لاق ( امئلاثو ) هللا هجول ام قدصتي ىنعي : ىلكلا لاق ( اهيناثو ) هسفن ام

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق لالحلا نم نوكي نأ ( لوألا ) ةرشع ًافاص وأ عمحي ىتح آنسح نوكيال

 الو رووطريغب ةالص هللا لبةيال 2 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٠ بيطلا الإ لبهيال بيط هللا نإ »

 الو) ىلاعت هللا لاق ء.ىدرلا قفني نأ نوددكاميام مرك أ نم نوكي نأ (ىاثلاو) « لولغ نم ةقدص
 امو امل رد نرتب جاتحتو هحتطتأو هبي ئدصتت,نأ,(كلاثلا)بي(قاوعفتاه ف كيقلالا طي

 تاليوأتلا دحأ ىلع (هبح ىلع ماعطلا نومعطيو ) لوةبو ( هبح ىلع لاملا ق آو ) ىلاعت هلوب دارملا
 ىتب> لهمت الواك نئيعلا لمأت حيت حب دك تاو اند نأ ةقاطما مالسلاو ةالصلا هلع لاقو

 جوحاللا ىلإ كتقدص فرصت نأ (عبارلاو ) « اذك نالفلو اذك نالفل تلق قارثاا تغلب اذإ

 متكت نأ ( سماخلا ) نامهسلا لهأ مهو اهذخأب ًاماوقأ ىلاعت هللا صخ كلذلو : اهذخأب ىلوآلا
 7 ( سداس ٠ ) ّ ] ريخ وهف ءارقفلا اهوتؤتو اهوفخت نإو) لاق ىلاعت هنال كن كمأام ةقلعلا

 أهم دصقت كَ عباس :٠) ( ىذالاو نملاب اب مكستاق ةدص اولط.: ال ) ىلاعت لاق« يدا ةلولقم هعيش ال

 قافتالابهومذم ىتارملان الو (ىضريفوساوىلعاألاهب رهجو ءاغتبا الإ) لاق اك« ىنارت الو هللا هجو

 وه اذهو « ةليلق املك ايندلاو « ايندلا نم ليلق كلذ نآل : رثك نإو ىطعتام رقجتست نأ ( نءاثلا )

 كلاومأ بحأ نم نوكي نأ (عساتلا) تاليوأتلا دحأ ىف ( رثكتست ننمت الو ) ىلاعت هلوق نم دارملا

 «ريقفلا لذو كسفن زع ىرنال نأ ( رشاعلا ) «٠ (نورحت ام اوةفنت ىتح ىبلا انت نل) ىلاعت لاق . كيلإ

 هلةي:ةليق ىئَذّلا[هقنر كيلع لاحأ ىلاعت هللا ن اكن يقفلا ىرتفيب كن ظن, لف [.شكتلاب] رمال منو" لد

 ةريششثع فاص وأ هذبف,: ريقفلا نيد تحن كسفن ىرتو ( اهقزر هللا ىلع الإ ضراإلا ىف ةباد نم امو)

 :ةوقبلا هوو ىف ةقيتقفلاةب "للة نه زوي أ ندحت تعرق قدامنا تاج نا

 : ناتلأسم هيفو « ميرك رجأ هلو هل هفعاضيف ) لاق ىلاعت هنإ مث
 ىلع ةفعاضملا ( امهدحأ ) نيرمأ نسا ضرقلا اذهىلع نم ىلاعت هنأ ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 لوق وهو ( لوألا ) : نالوق هيفو : ميرك رجأ هل ةفعاضملا عم نأ نيبو ؛ ةرقبلا ةروس ىف ركذ ام

 ميركللا رجآلاو ليضفتلا نم هلسثم باوثلا ردق ىلإ مذب ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ ةفعاضملا نأ انباحأ
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 رز مص < ها دع ,2 عنبدق مس هه

 انه نسم دنلا وقل ذل! كلاناذ امم

 عسنصأ ل هلك ًاينذ لع ىعدتراخلا مأ تديضأ لق

 ًامالك بابلا اذه ىف رهاقلا دبع يشل نأ ملعاو ؛ رخآ بجومل هنع لعفلا رخأتل عفرلاب ءاكىور

 هنأ ديفي بصنلا نآل كلذو : مفرلاو بصنلا ببسب توافتب تيبلا اذه ىف ىنعملا نإ لاق « ًانسح

 «بونذلالك تلءفام : لاق اذإ هنإف «بونذلا ضعبل العاف هنوك ىفاني ال اذهو ؛ بونذلا لكل ءفام

 باطلا ليلد نأب لوي نم دنع لب «ضعبلا لف هنأ لامتحا قبو « لكلا لف ام هنأ دافأ

 « عنصأ مل هلك : هلوق ىهو « عفرلا ةءاور امأ . بونذلا ضعب لحف هنأب ًافارتعا كلذ نوكي ةجح

 .ىثشب ىنأ ام هنأ هانعم نوكيف ٠ عونصم ريغ هنأب هيلع موكح بونذلا نم دحاو دحاو لكذأ هانعف

 توافت, ىنعملا نأ انءلعف ٠ بونذلا عيمج نع ةءارباا ىعدي نأ رعامشلا ضرغو « ةتبلا بونذلا نم

 لكانإ ) ىلاعت هلوق بابلا اذه ىف بارعإلا توافت ببسب ىنعملا هيف توافتتي امو « بصنلاو عفرلاب
 عفرلاب لك أرق نمو « ردقب لكلا قاخ ىلاعت هنأ دافأ ؛٠ بصنااب ءىث لكأ رق نف ( ردقب هانقلخ ءىث

 نوك هوا از بن اهتلحلاهإ نوهت انالظ تاكا قس نآا دما ل ل لكلا اخ اياب هنأ دفيأل
 ءاوس كنإف (هانردق رمقلاو ) هلوقك ىنعملا توافت بجويال ثيحب بابلا اذه ىف بارعإلا توافت

 دعرواجاكو) هكا ؤوكلا و قايل ههنا قنا نكن خخ ا نسما( نانعيشل او عفرلاب (رمقلاو) تأرآ

 . توافتم ريغ دحاو ىنعملا نإف ( ىنسحلا هللا دعو لكو ) تأرق وأ ( ىنسحلا هللا
 اكهروهظا ريمضلا فذح هنأ الإ . ىنسملا هللا هدعو الكو : ةيآلا ردقت ( ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ('ًائيش سفن؛نع لفن. ى رجال ماوي اًوقتاو.) هلزق اذككو' (الؤامر هللا تغب: ىدذلا!ذهأ) ةلوق ف

 نأو دبالف باوثلاب نينسحلاو نيقباسلا دعو امل ىلاعت هنأ ىنعملاو ( ريبخ نولمعت امب هللاو ) لاق مث

 ملول ذإ « نية>تسملا ىلإ باوثلا لاصيإ هنكسمب ىتح « تامولعملا عيمجيو ٠ تا.ئزجلاب ًاملاع نوكي
 اذهلف ٠ ماٌلاب دعولا ةدهع نع جورخلا نكمأ امل « ليصفتلا لبس ىلع مهلاعفأبو ماطلع نك

 . ( ريبغ نوامعت امب هتلاو ) هلوقب دعولا كلذ عبتأ ببسلا

 : لئاسم هيفو 4« انس ًاضرق هللا ضرقي ىذلا اذ نم  ىلاعت لاق مث
 هلإ ضرقتسا ام ةيآلا هذه لوزن دنع لاق دوويلا نم الجر نأ اوركذ 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ام هل لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ ىدوهيلا اكشف ٠ ركب وبأ همطلف «رقتفا ىتح دمي

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم نءمسنلو) ىلاعت هلوق لزنف هتمط) نأى سفن تكامام لاقف ؟ كلذب تدرأ

 ليبس ىلع كلذ لاق ا] ىدوولا : نوةقحلا لاق ( ًاريثكح ىذأ اوكرشأ نيذلا نهو مكابق نم

 . ءاينغأ حنو ريقف هللا نإ مهلوق ىف لوقلا اذكو , رقتفي هلإلا نأ دقتعي لقاعلا نآل ال , ءازهتسالا

 ةرصن ىف مهلاومأ اوةفني نأ ىف سانلا بيغرت ةيآآلا هذهب دك أ ىلاعت هنأ ( ةيناثلا ةلأسملا ١)
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 نم لوأ ناك نال  قبدصلا ركب ىنأ لضف ىف ةيآلا هذه تلزن : ىلكلا لاق ( ةثلاثلا ةلأسملا ناجل
 ركب بارع ظنعإو قلك ى :لاادنغ ادعاق' تنك و نع لاق.؛ هلا ليبس ىف هللا لوسر لع لاملا قفنأ

 ركب انأ ىرأ ىلام لاقف ؛ مالسلاو ةالصلاه يلع ليريج لزنف «لالخ هردص ىف اهللخ دق ةءاع هياعو

 . « حتفلا لبق ىلع هلام قفنأ لاقف ؟ هردص ىف اهللخ ةءابع هيلع

 لبق هللا ءادعأ عم لاتقااوأ « هللا ليبس ىف قافنإلا هنع ردص نم نأ ىلع تلد ةيآآلا نأ ملعاو

 قافنإلا بحاص نأ مولعمو : حتفلا دعب نارمآلا ناذه هنع رددص نم الاح مظعأ نوكي حتفلا

 بحاص ىلع ركذلا ىف قافنإلا بحاص مدق ىلاعت هنإ مث « ىلع وه لالا بحاصو ؛ ركب وبأ وه

 « بضغلا باب نم لاتقلاو « ةمحرلا باب نم قافنإلا نآلو . ركب ىفأ دقت ىلإ ءاعإ هيفو « لاتقلا

 اقاهإلا ةبخاص لبر لبق. نإفزءىاقثإلا كحال ملا نادم كونلسب قفقو دعنا طال |عنااللو
 ىف قفنأ اذإ الإ قةحتي ال قفنأ هنأب لوقلا قالطإ انلق ( ماعطلا نومعطيو ) ىلاعت هلوقل « لغه
 ىلع لتاق نم لوأ ناك 0 ابأ نأ : طيسبلا ىف ىدحاولا ركذو « ةميظع الاومأ ةعيظعلا عئاقولا

 امأو . لاتقلا بحاص نكي ملو  ًاريغص اليف مداها روبظ لوأ ىف ًايلع نالو::أمالسإلا

 هب كقرعألا بيضة ميا ىع مالسإلا 3 ل2 ناكو امانقملا] خش ا رك انأ

 ::توملا لع

 ١) مهلهل الإ نطكقو رة ىلع ةلاد ةيآلا هذه ديحوتلا ءاسلع لعج 4 ةعبارلا ةلأسملا :
 لوسرلا ةرصنعقوم مظع وهو كلذ ىف هجولا اونيب و : حتفلا لبق ٍةظكو لوسرلا عم دهاجو قفل

 نيرفاكلا ىفو « ةلق نيملسملا ددع ىفو « لاحلا كلت ىف لاملا قافنإو « سفنلاب 5 ةالصلا هيلع

 مالسإلا نإف متفلا دعب ام فال دشأ ةن واعملاو ة رضتنلا ىلإ ةجاحلا 7 ةد3عزمرثك او «كاوات

 نم نولوآلا نوةباسلاو ) ىلاعت هلوق هيلع لديو « افيعض رفكللاو . ايوق تقولا كلذ ىف راض

 ددأ لثم م ا قد ولف « ىناحأ او.ست ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( ر اصنالاو نيرجاهملا

 . « هفيصن الو مثدحأ دم غلب م ًابهذ

 لئاسم هيفو ©« ريبخ نولمعت ام هللاو ىنسملا هللا دعو الكو )ب ىلاعت لاق مث

 : ىنسحلا ةبوثملا ىأ ( ىنسحلا هللا دعو ) نيقيرفلا نه دحاو لكو ىأ ( ىلوآلا ةلأسملا
 . تاجردلا توافت عم ةنجلا ىهو

 وهف . ًاريغ تدعو ًاديز : ةلزنمب هنآ «بصنلاب (الكو ) ةروهشملا ةءارقلا 4 ةيناثلا ةلأسملا )
 هلع عقب مل هلوعفم نع رخأت اذإ لعفلا نأ هتجحو ؛ عفرلاب لكو : سماع نبا أرقو دعو لوعفم

 رعشلا ىف هلوقكو « تبرض ديز اولاق مهنأ هيلع ليلدلاو « هيف
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 0 ا ل كوتا: كاؤظلا ب مهجر خخ اني ةطررن تيئاطإ دانك مل كلذ الولو ( رونلا

 . تاءلظلا ىلإ رونلا نم مهجرخي هنأب هسفن

 نب املاع ناك ىلانعت' ةنآل كلذلو “ ملعلاب ضراعم هتغورو هتسخ ىلع مالكلا اذه نأ ملعاو
 دحأ نيوكستب مهفاكاذإف « نامبإلا دوجو فاني ملعلا اذه نأب ًاملاعو « مئاق مهناميإ مدعب هناحبس هيلع

 كاذ عم لقعي لوف ؛ هلاطبإو هتلزإ نك ال ثيح دوجولا ىف رخآلا دضلا مايقب هيلع عم نيدضلا

 تلاز ةضراعملا تبجاوت اذإ و6 .لقاع هلوقي الام نأ كش ال6 ناسخإلاو ريا كلذ 7 مجانا
 اذهو « طقف لِي دمح ةثعب ىلع مهضعب هلم دقف (يحر فو. رل مكب هللا نإو) هلؤق امأ ءةؤقلا كلت

 . فيلاكتلا ءادأ نم ءارملا هب نكمتي ام رئاس عم كلذ هيف لخدي لب ؛ هل هجو ال صيصختلا

 34 0 و تاومسلا كاريه هللو هللا لييس ىف اوعفنت الأ ل امو لا ىلاعت لاق مث

 ةيآلا هذه ىف هعبتأ ناعإلا باي ةمدقتملا ةيآلاف دك أ مث « قافنإلابو نامإلاب الوأ ىمأ امل
 ؛ هللا ةعاط ىف قافنإلا ىف هومتمدق البف «نوثروتف نوتومتس مكنأ ىندملاو « قافنإلا باجي ديك أتي
 عقو نإف « هللا ليس ىف قافنإلاب امإو توملاب اءإ «ديلا نع جرخم نأو دب ال لاملا نأ هقيقحتو

 حدملا هرثأ ناك «ىناثلا هجولا ىلع عقو نإو ؛ باقعلاو تقملاو نءللا هرثأ ناك . لوألا هجولا ىلع

 كفعتسإ كيك ديلا نع هجاورخ نأ مد لئاع لكف ؛ ديلا نع هجور*خ نم دبال ناكاذإو «باوثلاو

 . باقعلاو نعللا بقعتسي ثيح هنم ىلوأ باوثلاو حدملا

 : لاقف ةليضفلا مام قافنإلا ىف ةقباسملا نأ نيب ةليضف قافنإلا نأ ىلاعت نيب امل مث

 نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئاوأ : لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم مكنم ىوتمب ال ال

 : لثاسم هيفو ©« اولئاقو دعب

 1 حتتفلا لق نم ايل م ىروتسإ ال : ةيالا ريدقت (لروألا ةلأسملا)

 لاملا حوضول فذح هنأ الإ ( ةنجلا باحأو راذاا باحصأ ىوتسي ال ) لاق 5ك « حتفلا

 فرصتي فرامتملا ىف حتفلا ظفل قالطإ نآل , هم حتف حتتفلا اذهب دارملا « ةيناثلا ةلأسملا ١

 2 ىلع نآرقلا لديو : : ملم وب 000 حتفلا دعب ةرجث ال : مالسااو ةالصاا هيلع لاق « هيلإ

 حتفلا لبق قافنإلا عقوم م ظع هللا نسب دقف « ناكاممأو 86 1 ا كلتا كندا لءجخ ) هلو#ب
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 0 ماس ه اه م. .يض

 هد ميحر 1 ةرأ م كويل 0

 كاويسراا وأ )1 هلي قو لدنلا املرع لوألا و لقنلا ل الد تقاطت هنأ :نسماألا لصاخ و نآقاتيم ءاعس كلنلن
 دارا دقف « ناعونلا ناذه عمتجا ىتمو ( مقاثيم ذخأ د :ةو) هلوقبف لقعلا امأو ؛ ( م "وعدي

 , عمسلاب الإ بت ال ىلاعت هللا ةفرعم نأ رعز نم ةيآآلا هذهب جتحاو « هيلع ةدايزلا عنتمت ثيح

 دنع الإ لص اكل مذلا قاقدحتسا فأنانملعف ؛ مثوعدلي كرترلل أ ىلع ءا مهمذ مب < ] ىلاعت 2 لاق

 ديرب : نالتاقملاو ىلكسلاو دهاججو ءاطع لاق.( قاثملا ذخأ ريسفت ىفبىنا هلا هج ىلإ كريستلا ق2

 ىلاعت هنآل كلذو . فيعض اذهو ( ىلا اولاق ؟ برب تسسلأ ) لاقو ؛ مدآ رهظ نم مهجرخأ نيح
 ذخأو ٠ كلذ دعب ناميإلا كرت ىف رذع لل قري مل هنأ ىف بيس كلذ نوكيل قاثيملا ذخأ ركذ امإ

 قدبص هفرعم ليقف« لؤدسرلا لوةيبالإز مولقلل مولشعم ريغ مدآ رهظ: نم مبجارخإ تقو قاثيملا
 لكل ميرلعف تانبلاو لئالدلا رصدت امأري لروسزلا قصت توج , فراس كلذ نركز علا

 .نااج ريغ عملا اذه ةيآلا ريسفت نأ,انملعف « لسؤلا»تاعإلا بوجول اليت نزكي :كلذف «دحأ

 نأ زوال ذإ نامإلا ىلع مهتردق ىلع لدي ( حل امو ) هلوق ىضاقلا لاق 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 نأ ىلع اذه لديف . ضيبت الو لوطت ال.كلام : لاقيال 5. لعفلا نم نكمتي ال نمل الإ كلذ لاقي

 . هللاقاكال ديعلاب لصح ناميإلا نأ ىلعو ؛ نيدضلل ةهلاص ةردقلا نأ ىلعو « لعفلا لبق ةعاطتسالا
 ( نينمؤ٠ متتكنإ ) هلوق امأ . لعافلل ءانبلا ىلع ( كقاثيم ذخأ دقو ) ءىرق ( ةثلاثل ال

 لئالدلا تقباطت دق هنإذ ء نألا نونمؤتال مل اق واياد لعل تسفر مت متن ؟ نإ ىنعملاف

 . اهيلع ةداي نول نكمل اغليم تغابو , ةيلقعلاو ةيلقتلا

 نإو « روناا ىلإ تاسلظلا نم مكجرخيل تانيب تايآ هدبع ىلع لزني ىذلا وه إل ىلاعت هلوق

 . 6 مب محرر فوءرل 5 هللأ

 نر ةريغو « نآرقلا ىه.ىتلا تانيبلا تايآلا لازنإب هدارم .نأ كلذب نيب : ىضاقلا لاق
 ( ميحد فو.رل مكب هللا نإو ) هلو كلذ كل « رونلا ىلإ تاملظاا نم مهجرخي نأ تازجعملا

 أريدقت مهل هردقيو « مهيف كلذ قاخو « رفكلا تاملظ ىلع تابثلا موضع نم دي ري'ىلاعت ناك 1 :

 تابلظلا نم عر ىلاعت + ىلع لدي هرهاظ ن نأ سلا |. نإف لوقلا اذه حصإ ' لا وزلا لبق ل

 نكي " هيف نامبإلا قاخ حار >اآلا اذه دار | ول : اناق ؟ هلعف نم نامالا نوكي 5 بجيف «رونلا ىلإ

 مل وأ كلذ مدقت ءاوس ةناآلاء ىعم ( مكجرخيل تاسنيب تايآ هدبع ىلع لزني ىذلا وه ) ىلاعت هلوقل

 ىلإ تاسلظلا نم ) مهجارخإ ىف ممم فطلي هنأ كلذب نذإ دارملاف ؛ ريغتي ال هقلخ امل هقلأل « مدقتب

 «06 - را مو



 ةيآلا . هللا نونمون ال مكل امو : ىلاعت هلوق مل
 هرتش س د ار ا كك ا 2

 مكب اكمل مكوعدب الرسل هللا نونه ال م 0 و000 ديك رجأ

 -أ هرث ىرثو رام تا ل 2 - هب ع 9

 2 نينم ود متنك نإ م -ةاثمم نحا دقو

 : لئاسم ةيالا هذه ىف ( ريبك

 كرتب ًايناث مرمأ مث هللا ةعاطب اولاغتشي نأب الوأ سانا مأ هنأ ىلعا ( ىلوآلا ةلأسملا)
 وه ( هللا لق ) هلوقف « مهرذ مث ( هللا لق ) لاق مكءهّللا ليبس ىف اهقافنإو اهنع ضارعالاو ايندلا

 اماوةفنأو ) هلوق نءانبه دارها وه ( هرذ مث) هلوقو ( هلوسرو هللاب اونءآ ) هلوق نم انبه دارألا

 5: ) هيف نيفاخ: سم كلعج

 هةلخ هللا لاوهأ ىه اعإ كدب ىف ىتاا لاوم الا نأ (لوأألا) ناهجو ةبآلا ىف (ةيناثلا ةلأسملا)

 ٠ عرشاا نذإ قفو ىلع ام عفتنيل هفرصت تحنو ؛ فاكملا دب تن املعج ىلاعت هنإ مث . امل هئاشنإو

 مكيلع لهسي نأ بجوف « ةفرخلاو بئانااو ليكولا ةلزن لاومأالا هذه ىف هفرصت ىف فاكملاف

 هنأ ( ىتاثلا ) هيف هل نذأ اذإ هريغ لام نم ةقفنلا 1 رلا لع لهسي م: لاؤمأالا كلت نم قافنإلا

 «ىحلا< اوربتعاف : ثرإلا ليبس ىلع مكيلإ م ودأ لقن هنأ لجأال . مكابق ناك نمي نيفاختسم مكلعج
 0 ا 7 55 | لق :ةلف مكيلإ مهنم تلقتنا امكاهنإف

 : نو رخآلاقو . ةيجاولاةاكزلا وه : مهضعب لاقف ؛ قافنإلا اذه ىف اوفلتخا ( ةثلاثأا ةل اكل 0

 لعف نمل نم ىلاعت هنإ مث , ىبلا 0 1 0 الو ؛ عوطتلا هيف 2 ب
 ىلع لدت ةيآلا هذه : ىضاقلا لاق ( ريبك رج 8 ادن ,كنم اونمآ نيذلاف ) لاقف ًاريبك ًأرجأ كلذ

 ىلع لدي هجولا اذه نف « هيلإ قافنالا اذه فاضني ىتح درفنملا نامإلاب تو جالا اذه نأ

 1 ا وك يح يما لح نم نأ

 مل ةبجاولا ةاكرلاب لخأ نم نأ ىلع لدت ةيالا نأال كلذو « فيعض لالدتسالا اذه نأ معاو

 ..الصأ هل رجأ ل هنأ لع,لدت نإ : ملف ملف «نيببكللا ر جالا كلذ هل لص

 نإ مكفاثيم ذخأ دقو مكبرب اونمؤتل مك وعدي لودسرلاو هللا هسا يح هلوقو

 ؟ابعم هيفدو 4 نينمؤ» متنا

 رعدي نأ ( امهدحأ ) نيطرشب ناءإلا كرت ىلع خبو ىلاعت هنأ ١ « لوأالا ةلأسلا )ل
 ىاشملا انيس هنأ /( افاثلادز هن نول ل ةالذلا لضم لاعتتملا نزلا 6 انانادإ انارلابا اورو كليسبازلا
 لوبقل ةبجوملا لئالدلا نم لوقعلا ف بصن ام ( لوالا ) نيهجو قائيملا ذخأ ىف اوركذو « مهيلع

 . نيهلاو فاهلا نم دك وأ ىهف لوبقلا بوجو تضتتقا ام لئالدلا كلت نأ ملعاو ؛ لسرلا ةوعد

0 



 ما ديلا. لطر الار اعنا كننلا: تال ا17:الاكل و
 مسهدادم رع 07 اني نارك "1: ية

 ليل جاوب (هد رومالا عجرت رت هللا ىلإ و ضرالأو تاومسلا 5

 لانا وتماغادو رودصأا تاز مَع 3 ليلا كرا جاوي 1 و راها ىف
 7 ب ه- 52 ه-ذ

 4 ا اننا نيد هيف نيل خاسسم م كاما 5 اوقفت هل بلو

 2 ه_- 2 ب كك

 كاردإلا ىلإ قوذلا عم كاردإلا ةيسن ان زكستاولا 0( |نءاازبظفلا كس: ال تاكا هلاخو اهلها قوق

 . هنا-اب هتوالح فصي نم ىلإ ركسلا لكأي نم ةبسذك « قوذلا عم ال

 نيريدقتلالعو ؛ ةسارحلاو ظفحلاب امو ىلءلاب !ءإ ةيعملا هذه نوماكتملا لاق « ةيناثلا ةلأسملا ١

 دبال ( ل وهو ) هلو نذإف : زيجلاو 50 ةاك م ل لا ىلع عامجإلا دقعتا دقف

 . عضاوملا رئاس ىف هزيو# بتجو عضوم ىف لبو ًانلالاناو د15 لاما يلم

 لوكا ا نيب نال كاذوإ# ع[ تابآلا هذه ىف نأ ملع | < هلا 'ا ةلأسملا ١

 رمل الإ مث «تانئاكلاو تاتكمملا عيمج ًاهإ هنوك ( نطابلاو رهاظلاو رخآلاو

 داجيإلاو ةردقلا ببسب أذل هتيعم ( متن < اغبأ مو رهو ) هلوقب نيب مث . ناضل او تاتشلاو

 مث « بيترتلا اذه ة ةفيك ىف لأنو اننطاىناؤزان مارت اكلاق هنوك وهو ىلعاا ها

 . ةيلاع رومأ لع تاهيذتو ةبيع ًارارشأ اهف"نإو تايآلا هذه ظافلأ ق 0
 كلام ال ثيح ىلإ ىأ 4 رومآلا عجرت هللا ىلإو ضراآلاو تاوهساا كل هل ل ىلاعت لاق مث

 داما تاث] لع لوقلا اًذهتلدو ء هاوس

 هذهو ( رودصلا تاذب ميلع وهو ليللا ىف راملا سوي و راهملا ىف ليلا ل وب )ل ىلاعت لاق مث

 « همعن رابظإ نيب و ؛ هتردق ىلع ةلالدلا نيب ةعماج ىهو . روسلا رئاس ىف اهريسفت مدقت دق تايآلا

 . ركشااب لاغتشالا مث ؛ لمأتااو رظناا لع ثعبلا اتداعإ نم دوصقملاو

 دوحوتلا ىلع لئالدلا نم اعاوبأ ركذ امل ىلاعت هنأ ملعا « هلوسرو هللاب اونمآ ل ىلاعت هلوق
 باطخ ( اون نمأ ) هلوقليقنإف ؛ هلوسروهللابناعإلاب "مالا م فيلاكتلاب ا ةردقلاو ملع ءلاو

 . فارع نم ةفرغي نأ ]22 كلذ ناك لوألا لاك ناد' كذللا فرعي مل نه عم وأ . هللا فرع نم مه

 مل نم ىلع ًاهجوتم باطخلا ناك« ىناثلا ناكنإو . لا وهو لصاحلا ليصحتب ًارمأ كلذ نوكسيف

 نه ىلع ًاهجوتم سماللا نوكيف ؛ هرمأب افراع نوكي نأ لادتسا هب ًامراع نكي ل تيا ًامراع نكي

 سانلا نم ( باوجلاو:) قاطي الام فيلكت اذهو ؛ نممآألا كلذب انروءأم هنوكا فرعي: نأ ليختْسي

 . تافصلا ةفرعم مالا اذ» نه دوصقملا امإو :« لكلل ةلصاح عناصلا دوجو ةفرعم لاق نم

 رجأ مهل اوقفناو مكنه اونمآ نيذلاف « هيف نيفلختسم مكلعج امم اوقفناو ١ ىلاعت لاق مث



 ةنآلا . نكراللاو تاوءسلا قا ىذلا وه : ىلاعت هلوق "؟11

 درا داع نت هدب يول ل021 جاي تاوم لأ َقلَخ ىلا رم
 اسهيف جرعي مر 711 و 1و 0

 مى ص اهم رص هس ا" 2 نها هروح ين ه1 تا د ا

 ىد ريصن نولمعت ام هّللاو منك ام 3 عم وهو

 بلاغلا وه رهاظلا نأ نطابلاو رهاظلا ىف اوركذو «٠ ةجاح زاجلا اذه ىلع ةيالا لمح ىلإ انب نكي مل

 ترهظأ كل زةأ نامإ+ نيلاغ نيل اغ. أ (,قيرداظ:!اوبصأفا) للاسعتا هلوق اهنهرو +: قش لكل ع ىلا غلا
 9 ا اانا مظي انهبلع ) ىلاعت هلوق هنمو « هتولع ىأ نالف لع
 ذ : لئاقلا لوقي ع نطب ام ملاعلا هنإ : جاجزلا لاَمف نطابلا امأو « ءىث ما سياف رهاظلا

 1 «نالف ند ه مالا اذه نطيأ تل لاقي : ثيللا لاق ةنطايلا هلاو>أ مل عل ّئأ « نالف 00 طب

 نال لن هن يقنع نييسعتلاب | كعب فض رقالل ا وظل وب راناعرمن رك ينط انيس فرو هللفاس دل

 هيف منتج هنإفةلوالا ريسمتلا لع اّمأ: نار ارركعت نوك.( مباع .ىث لكب وهو ) كلذ دعب هلوق

 هى هيلع 0 ال ةنألو 1 نارمأ ىلإ لصي الو هب طيب هل 556 نإ 00 هن اك ريدقتلا ريصإ هنا

 . ( كسفن ىف ام ملعأ الو ىسفن ىفا» ملعت ) هريظنو هريغ لاوحأ نم

 وهو 4« شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ىف ضراآلاو تارمسلا قلخ ىذلا وه ل ىلاعت هلوق
 . ةردقلا لثالد هنم دوصقملاو فا رعاألا ىف رسفم

 ((اهف ج رمد اموو.ءامسلا نم لزني امو اهنم جرخم امو ضرالا ىف جاي ام ملء ل ىلاعت لاق مث

 ملعلا نال . لعلا فصو ىلع ةردقلا فصو مدق امنإ و ؛ ملعلا 1 هم اة سصفلار 1 قا فه عر

 ؛هللاب ملعلا لوأ نأ ىلإ نيققحلا نم عمج بهذ كلدل و . ًأملاع ىلاعت هنوكب ملعلا لبق أرداق ىلاعت هنوكب

 01 رتل لعو ”اراو٠ ةناركب ملعلا وه هللاب لعلا لوأ نأ ىلإ نورخآ بهذو : أرداق هن وكب ملعلا وه

 "0 ل ءلا ىلع مدهت» ًارداق علا 2

 0 ا نبأ مكعم رهو راد لاف م

 هدو وف نكم لكو « نكع رهف قا بجاولا ادعاملك نأ تبث َدَق هنأ ملعا «ىلوآلا ةلأ 00

 درجولاكلذق+!بجاولا ةدافإ ةطساوب اهدوجو ىلإ ةنكمملا ةيهاملا لوصو نذإف . بجاولا نم

 برفأ ةيهام لك ىلإ وهف ؛ اهدوجو نيبو ةيعام لك نيب طسوتملا وه هناحبس قالاف . ةيهاملا كلذ

 كلي داع هلا اح ةاررو دلل !اكللقا تب ا باط نر فلا ل قرين إلا انظم وفور ا ةطاعللا كايا[ عاوجرل
 هرطيع اك لرو الإ اذج كل ا راس كرت و ذاطلا ناقل «هنرشر (كلأاورالإ اتقن كر أ ااشا زا طساؤتملا

 لصي نأ ( امهادحإ ) ناتجرد اسهل عضاوملا هذه ىف اهانربظأ ىنلا قئاقدلا هذه نأ ملعاو
 1 الاول وطت نأ( ةناثلا هجرانلاو »(رذتلاو.لمأتلا ون قلل مد رككفإا !ئضمفما اههلإاةبان إلا



 5 ةيلذلا: هرقل لالا هاج انفاق زق

 نف ًانطايثلا هن رك اهازرح 7 كانورفناع_ لع يمنا تارح ندا هيا ا
 كلقلا لعام اد ول سمسقلا هذه نا تانطأب هنوكل بيس ا رهاظ ةيرك للك نأ (لو31) هرج
 كلزتاعازونل'ةكضن ءاشالااتأ طا اغذ قع انهت ن كحااعر زكا نأ كت كراك

 ؛ىلاعلا اذه نع ءاوضآلا تلازو راوبآلا تلطبأ تب رغ ىتم اهنأ ىرت مثبرغت ثيحح تناكامل اهنأ

 روظل تانكمملا هذه نع هللا دوج عاطقنا نكمأ ول انرهف « سمشلا نم ءاوضآلا هذه نأ ذئنيح انيلع

 راص عطقني مو دوجلا كلذ ماد امل هنكلا « ىلاعت هللا دوجو نم تانكمملا هذه دوجو نأ ذئنيح

 هل .ىث لك دوجو لب هنم سيل دوجولا رون نأ نظي امبر هنإ ىتح . ةمشاا عوقول بيس هاكو ةماود
 ىتخا نم ناحبسف «هدوج ماود نهو ء هدوجو لاكن م عقو امإ رانةسالا اذه نأ روظف : هتاذ نم

 .هرون لاكب امنع بجتحاو « هروهظ ةدشل لوقعلا نع

 ةلهاق نؤطن ال ناتالا نأ هلع لد ى.."ةثبلا كلل وةثم يع ةعيماقأ نأ ( قاتلا ةغازلل

 ناول الاك هس ةكردأ وأ امهريغو ةذلااو لاآلاكنادجولا لبس ىلع هسفن نم هكردأ اذإ الإ ءىثلا

 ءةتبلا هتيهام روضتي نأ ناسنإلا ىلع رذعتيف كلذك نوكي الام اًمأق .تاتسؤسلا رئاسو ماوعطلاو

 مولءملا نأ ًاضيأ هيلع لديو ء رشبلل ةلوةعد نوكت الف كلذك تسيل هلالج لج ةطوصخلا هتيوهو
 وهون, ةفاضألا ام[ وذ ةهاود الو لح هللا قعز# تاولللا انإى دوج ؤلا ام يلح ك2

 ةلوقعم ريغ ىبف رومالا هذه ة ا ةيسرضملا اةكفحلااو 115 ].ءاذك هيأ .نم ىذلا م الاسنا

 تفرع دقو : اهلع ًامدقتمو , تاقولخلا هذهل ًاقلاخ هنوك لقعلا دنع هنم ءامشالا رهظأ نأ هيلع لدي
 رقأ“ لوألا وذ هنادتت هنأ ةاتمذق“ ام ربظ دقق « ةيلو'الا هذه ةفرعم ىف هتشهدو,لقعلا ةريخ

 تلزن ان هنأ ىورب ناك ةنإ: لوقي هللا همخر ئذلاو تعمساو , نطابلا وهو , ٌرهاظلا وهو.:ةرخآلا

 . اود و تيبلا ومن نوكرشملا ليقأ ةيآلا هذه

 اولاق (لوأالا وه ) هلوقب دحاو هلإلا نأ تايثإ ىف ءادلعلا نم ريثك ججتحا 4 ةيناثلا ةلأملا )
 مل نيديع ىرتشا مث ءرح وهف هتيرتشا كولمم لوأ : لاق ول ىندملا اذهلو , قباسلا درفلا وه لوألا

 ًادحاو ًادبع كلذ دعب ىرتشا ولف « لصحت مل انههو « ةيدرفلا لوصح الوأ هنوك طرش نأال ءاقتعإ

 نوكي نأ الوأ هنوك ىف طرشلا نأ تدثف ء لصحي مل انههوأقباس هنوك ةيلوالا طرش نال , قتعي مل

 . درف ملاعلا عفاص نأ ىلع ةلاد ةيآلا تناكف « ًادرف

 لكدعب هنالرخآ هنإو ٠ ءىث لكلبق هن ال لوأ هنإ اولاق نيرسفملا رثك أ 4 ةثلاثلا ةلألا 0

 اللب ةعاج ]وا يراطباجلا نع بحتخا ربل واللا مع ةافاب هز رار ان :ةلئلل نجل مالك هال ايح

 سأالا اذه لوأ وه نالف : لئاقلا لورق لثم ظافل الا هذه ىنعم اولاق مبج باوج نع اوزخي

 . متي هبو « رودي هيلع ىأ,هنطابو:هرهاظو .هرخآو
 مهج لالدتسا اهب طقسي هنأ عم اهانركذ ىتلا هوجولا ىلع ةبآلا لح ى#.ركمأ امل هنأ ملعاو



 ةنالا .رخآلاو لوالا ود : ىلاعت هلوق م

  ارلهأو ةنجلا ىنفي مث . باقعلا لهأ ىلإ باقعلا لص وبو « باوثلا لهأ ىلإ باوثلا لص وب هناحبس

 ًادوج ومناكهن اي ء الصأ ءىثهللاعم قديالو . كلفلاو كلملاو ىسركللاو شرعلاو ءاهاهأو رانلاو
 ( اهوأ ) وجوب هيلع جتحاو «ءىث الو دابآلا دبأ لازناللا ىف ًادوجوم قدءىثالو لزآلا ىف

 داسإاعملاع نكن أ: ام :للاعقةظنأ/( انين اثاور), لكلا ءانه اهتعاالإ ازا نوكي« «رتقإلا وه هلزق

 ددع اذلالك لكما انيتكيت ا: اهنان اكلم اغا ناك نإنآعدابمأ املاك نوكم .الوأ سو اءللورقننل ا ذأ احلا
 ريغ 6 مدع اهددب ةلف ديال نذ ف ةهأ 2 هللا لهأ تاكردح نذإف « هأذدم وهف نيعم

 ةليقتسملا ثدازرلا نأ .( اهئلاثو ) لا هللا ىلع. لهجلاو امم الهاج ناكامم ًالاع نكي ىلاذإو . ضقنم

 ءاجتنالا دكا: 0 1 ياريضور دق وف كلذك تاكا لكو . ناصقنلاو ةدايزلل ةلباق

 نكمملا باعني نأ مول ءاهتاءاكمإ تلازول تايهاملا هذه نا وه هيلع ليادلاو : دبالا ىلإ لصاح

 تا.داملا تيلقنال قضت عانتما ىلإ ريثأتلا ة.حالص نم هللا ةردق تءاقنا ولو « هتاذل اند هتاذل

 مدعلا ىلإ تاثدحتلا هذه ءاهتنا بحي هنأ تبث نذإو . أدبأ ناكمإلا اذه قري نأ بجوف « لا< كلذو

 ( ةيناثلا ةهيمشلا امأ و ):ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ دعب هنع باوجلا ركذنسف ةيآلاب كسلا امأ . فرصلا

 ددع هل بتروكي نأ لوجلا امنإ ء الهج نوكيال اذهو ؛ نيعم ددع امل سيل هنأ لعب هنأ اعارخل

 الهج نوكي ال اذهف هجولا ىلع هلعت تنأو نيعم ددع هل نكي مل اذإ امأ « هءلعي الو نيعم

 مث. ًايهانتم نوكي ال ًادبأ دوجولا ىلإ هنم جراخلا نأ اهبارجخ ( ةثلاثلا ةربشلا امأو ) اسلع لب

 عامجإ ىلع « أدبأ رانلاو ةنجلا ءاقب ىف اولوع ًادبأ ملاعلا ءاقب ناكمإ ارتبثأ امل نيملكتملا نإ

 راناا و ةنجلا ءاقب اوس نيذلا نيمللا ررهمجج امأو ؛ اهريرقت ىف الو ؛ تايآلا رهارظو نيدلسملا

 ملاعلا عبمج ىنفي ىلاعت هنأ (اهدخأ) هوجو:لع ًارخآ ىلاعت هنوك ىنمه ىفا ازفلتخا دقف.'. أدبأ

 حصي ىذلا دوجوملا نأ ( اهيناثو ) ادبأ اهقبيو اهدجوي هنإ مث ؛ ًارخآ هنوك ققحتيف تانكمملاو

 هبا ةصتخم ءايشالا لك ةيرخآ ةعص تناكاءلف اوه الإ سيل ءامشاللا لكل ًارخآ نوكي نأ لقعلا ىف

 لاك كرات وأ .ةئاد در رافت ادلذم دوك ولا انآ"( اتلانزاواأ ]ذآ هناوكرااكهنظاو: مارج ال" تنال

 ًابنَس نوكي الو : هاذعام لكل ًايسم وه نركي ىذلا « ريخآلا دوجوملا ىلإ ىهتني ىتح لزنيو
 دوجوملا اذه نم قري ذخأ ىهتا اذإ مث ؛ الوأ هنادبس قملا نوكي رابتعالا اذهبف ء رحآ ءىثل

 هناخولبا الرخا« ناخبا قطبا »ل تو جكلانهنا ا قزرللارخلا» للإإ] امتي وجلال ةكيوذفم ةجرؤ حازيهالا

 (اهعبارو ) هيلإ تانكسمملا نم دوعصلا دنع رخآ . تانكسمملا ىلإ هنه دوجولا لوزن ىف لوف

 دوجولا» ىف لاوأ» هنأ(, اميفاخاو ا) رايتعالا اذهب 'رخآ هناجتبس ووفاء مدعي“ ىداو قلخلا' كيم هنأ
 رئاقبدامأ و  عناصلا ةفرعم تالالدتسالا عيمج نم دوصقملا نادال تهل !6 قازعااو

 «ءاقطاتاو ]ذل طال اهل مااا نأ + ةيلويدخ ةزيقش قيف ة عئاصلا ةفرعم اهنم دارءال ىلا تالالدتسالا

 اليلد هك الإ تانيكمملاو تانئاكلا نم ايش ىرن ال كنإف ٠ دوجولا بسحب رهظ هنأ ملعاف



 1١" ةيآلا . رخآلاو لوألا وه : ىلاعت هلوق

 دنع سيلف مدقتلا كلذ ة فيك امأف : ةسنلا ماسقالا هذه راغي مدقتلا نم تا عون هنأ ق ف .ةسلا

 لدادقو. ؟. نامزلا'نم:لاجاهب نرتقي نأو ديال .هناف لقغلا.لابب ,رظخيام لك نأ ال .نبخ 6 لقعلا
 لييسا لع امأف“.:لامجإلا لبس للغ ماولءماال وأ ىلاعت هن وك نذإف.. لاغ. كلذ: لك نأ ىلع ليلدلا

 . رثأ هنم قاخلا لوقع دنع سيلف . ةيلو الا كلل: ةقيقح ةطاحإلاو ليصفتلا

 لز' الاس يلو ؛لازباللا ىلع مدقتم لزأالا نأ وهو ؛ عضوملا ضهارغاذه نم (فاثلا عونلاإ)
 آف: لازاللا نيبو الزل نيب زايتمالا ىعدتاسلا لات ,اللا ىلع ل الأ مدقتل قملا 00 ا

 فرطلا اذه ضرف نكل ٠ زايتم لإ اذه لصحب ىتح «فرطو أكد هل لازاللا نايك نأ ىضتق#ي

 لق لكرش ةئذلا#]دلملا ,ناإلا «اذليكم التفاح ناك قاراقلللا نان كن خاتما ؟يفاخلا 12

 ناكدقف ؛ لزأالا ةل+ج نءال ء لازباللا ةلج نم نوكي « ةنس ةثام ةدايزن ضورفملا فرطلا كلذ

 :لاع كلذ: ًاداؤجتوم ناكنأ لبق: اذوجؤ#هلاناللا ذم

 ءاضقناىعدتسي ؛ لازياللا نعلزأالا زارتما نأ ؛ عضوملا اذه ضماوغ نه « ثلاثا عونلا ل

 هواضقنا عنتما اذإو؛ هؤاضقن'عنتعهلل وأ دان نتفلا لا كج واحلا ةقيقح ءاضقناو ؛ لولا ةقيقح

 نع لازباللا زايتماو «لازياللا نع لز'الا زايتما عنتمي نذإف « لازياللا ةيهام هبيقع لصحي نأ عنتما

 ىف ةضءاغ ثاحأ هذوف رعأتلا مدقتلا لوصح منتما زا.تمالا اذه لوصح عنتما اذإو'٠ لالزحلا

 لالج رون ىف ةيرشبلا لوقعلا ةريح ببسب الإ ىهامو « ةيلزاالاو هيلوأالاو مدقتاا ةقيقح

 «:لقعلا هرضحتسا ام لكو : هب طاخأ اذإ ءىثلا فرعي امن لقعلا نإف « ةيلو"الاو ةيلز'الاةدهنام

 وف ع سنع ةجالاعببيركست لولا انهالت نكي ظاجألا هب اطاغييف ف ادوتاوراكولق 33

 ايلع مدقتم دجوم ىلإ تائدلا دانسإب ةدهاش لوقعلا نأال ٠ الوأ هنوك ىف نطاب رهاظ هنا>بس

 ةيلوآلا كلت ةقيةح فرعت نأ تدرأ اذإ مث , ةهجلا هذه نم رهاظ لك نم ربظأ الوأ ىلاعت هنوكنف

 نوكسف « ًابهانتم نوكيف كءلع طاعو كل دودي وبف كيلعو كلّع هب طاحأ ام لك نال تري

 اذبف ٠ نطاب لكن م نطي] ناك ةزجلا ةذه نم.هتريَتعا اذإ الوأ ىلاعت هناؤكف. ءانغ ةجزاح ةيلاوالا

 .2الوأ لات ظن رك نع كلا ف

 لكلا رخآ نوكي امنإ ىلاعت هن"ال ؛ لا اذه لاق نم سانلا نف « ًارخآ هنوك نع ( ثحبلا امأ)

 : ةلذعبلا كلي ورق هفروجملا دقي ون وكم اعز [ةادّءاَع مدع نك ؛هادعام لك مدع عم وه قب ول؛ :ادعأم

 , ةيدعبلا كلت ققحتت هب ىذلا نامزاا دوجو عم الإ هادع لك مدع ضرف نكميال نذإف « ةينامذ

 هئاقب ضرف نذإف « فلخ اذهف « هادع ام لك مدعي ال نأ ٠ هادع.ام لك مدع ضرف ام لاح نذإف

 ؛ نامزلاب الإ ناررةتيال رخأتلاو مدقتلا نأ ىلع أضيأ ةيذبم ةهبشلا هذهو ؛ لا هادعام لك مدع عم
 عم هادعام لك مدع ناكمإ اوملس نيذلا امأو ؛ ةمشلا هذه تلطيف ةمدسقملا هذه داسف ىلع انللد دقو

 هنأ معز هنإف ء مهج بهذم اذهو ؛ لكلل ًارخآ ىلاعت هنوك ررقت, ىتح كلذ بج وأ نم مهنف « هناقب
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 مدقتلا كير“ ناكملا او. ف قلاب اضيأ يلو ءامم نادر نينالا# ة2اولاو . عم ناد وب

 نإلوقنفاذهتفرعاذإو ؛ ةروكذملا ةسذملا ماسقألا ريغ سداس مسق ضعبلا ىلع نامزاا ءازجأ ضعب
 ادعام ل كلون انآل « ىنءملا اذه ىلع ًاضيأ لد ناهربااو ؛ هادعام لكل لوأ ىلاعت هنأ ىلع لد نآرقلا
 هادعام لككا لوأ بجولا كلذو ؛ ثد<ورف بجولا ادعاملكف ؛ ثد# نكءلكو ؛/نكم بجاولا

 « .ىناذلا بجولا ىف اكرتشال امهتاذل نادجاو نائيش دجووا هناآل « نكع بجاولا ادعام نأ اذلق امن

 هيأ زج نمدحاو لكم“ « اك ام هنمدحاو لكن وكيف « ةزياملا هبا ريغ ةكرامشملا هب امونيدتلاب انيابتلو

 كننيذ نم دحاو لك نوكيف « ةيصوصخلاب انيايتو بوجولا ىف نآزجلا كرتشا دق ًابجاو ناك نإ

 مرقتملا لكلا ناك« ًابجاوامهدحأ نكي لوأ نيبجاوان وكيل نإو : لساتاا مزاو ًابكرم ًاضيأ نيأزجلا

 نكم لك نآلل ؛ تدع نك لكو « نك بجاولا ادعام لك نأ تبثف « اجا ناوكي ال'نأب َلَوَأ هب

 لاجام 8 داجولا اع ناك اذا ءدعتلا.لاخ وأ دوجولا,لاح امإ راقتفالا,كلذو ء رثؤألا ىلإ رقتفم

 لاحامإ ةجاحلاكل7ناف ؛ لا وهو لضاحلا ليص<و دوجوملا داحجبإ ىضتقي هنآل . لا# وهو ءاقلا

 كلذ ادع ام لك نأ تبثف . ًاثدحم نكم لك نوكي نأ ملف نيردقتلا ىلعو ؛ مدعلا لاح وأ ثودحلا

 لقعلا بلط مث «هادعام لك لبق نوكي بجاولا كلذأدإذ ٠ بجاولا كلذىلإ جات ث دحم وهف بجاولا
 فاض رو« وه تيخ نفرثوالا نآل كنيثأتلاب ةيائقلا كلت نووكت نأ نوحال اناقق'ةيلبقلا كلل ةيفيك

 ةجاحلا درجت نوكت نأ زو الو ؛ لبق نوكب ال عملاو ؛ أم. نافاضملاو رثأ وه ثيح نم رثآلا ىلإ
 زر الو « ةعنتم انهه ةيعملا كلت اكو ا ادجوب نأ عنتم ال هلإ جاتغاو جاتحنا نال

 اكمل نح كف شا لاني هلاك 1 21 عة يةيلتما] ند خو كب راطالا نسل اهنافإ . فرعا وشل نارك نأ

 نوك ءارو رخآ دئاز ىمأ ثد-هلا ىلع ثدهلا مدقتف امتويث ريدقتبو « ةلطابف ةيناكملا ةيلبقلا امأو

 الوأ امأ ء ثدو نكمي أضيأ ناءزاا نآل « لطايف فاهزاا مدقتلا اهأو « ةهجلاب رخآلا قوف امهدحأ
 كلر دلل نكت كارمن دلف اد ترام نا دا ورم لقا نكمل رويل ]| تارت نأ اجيبك لف

 الف دوجولا دعب مدعو مدعلا ده! دجو ام لكو « ةيقاعتم نارا ميم نأ هريغ ىف كر بظأ هيف

 رقتمملاف ءازجالاب موقتم لكلاو ًاثدحو انكم نامزلا ءازجأ عيمج ناكاذإو « ثدحملا نكم هنأ كمش
 أ ثانعو,نكم كا و هعومجم نامزلا نذإف ؛ ثودسحلاو ناكمالاب ىلوأ ثدحملا نكمملا ىلإ

 مزيف الإ و. نامزااب نوكي كاكا عيمج ىلع مدقتملا ناكل نامزااب نوكال هيلع ه«دج وم مد

 « اهفرظ هنآل اهنع ًاجراخ نوكي نأو : نامز هنآل ةنمزآلا عومج ىف الخاد نوكب نأ نامزاا كلذ ىف

 امأ و: ء لاحد نعاج راعو قش الخاذادح] ولا ,ءىملا نوك نكلإا لاغلى ف وراتالابرتاغمةفرظلاو
 فاني !لراالا ور نيعلاب .ةيقروسملا ةضتقيا اكاد زوداةجتلاب) ندليتكاا ىضعتي هته نانا ندا علا

 « ةتبلا نامزلاب سيل هادعام لكىلع عناصلا مدقت نأ تدثف « لا امهنيب عاف « ريخااب ةيقوبسملا

 هرجولا هذه دحأ ىلع مدسقتلا كلذ سيل هنأ « هادع ام لكىلع مدقتم هنأ لقعلا دنع ىذلا نذإف



 1 1 رعالاو روت نق لاتقل
 سل مَن هده رار

 ََ ميكع ءىش لكب وهو نطابلأو ره الار رخألآَ لالا ره

 قصاغتأ»»و ةنريعم نام زس ةناماإلاو دما الا طل 4 كارلا را ةنأ وهو الا" نكران
 توالاقاخئذلا ).كلللاةروس ىف لاق 5: توملاو ةايحلا قاخ ىلع رداقلا وه هنأ هانعم لب, نينيعم
 امهنعهعنعال ؛ قالطإلا ىلع نيتيهاملا نيتاه داأب درفنملا وه هنادبس هنوك هنم دوصقملاو ( ةايحلاو

 .:نورمسغملا امه ركذ ناذللا ناهجولا"هف:ل دب ذئاخو داؤ اههنغ ةدرب الو عئام

 ًايصن نك انلتنال و ؛ تيمبو ىد وه ىعم ىلع عفر (تيو يحيل عضوم م( ةيناثلا ةلأسملا)

 لئالد رك االله لغو ابهر ابك مالك كاك لوضتاتل !ردحا لا كايتداذا قر لع

 (يدق روم لق جر سرب كاس ركنا لوا يلطف رك لورا م لئالدو ( الؤأ) قافآلا

 . لالا دوس يلو أر اف :ةؤ زك قيال مذهل اتافو

 : لئاسم هيفو © ميلع ءىث لكب رهو نطابلاو رهاظااو رخآلاو لوآلا وه ل ىلاعت هلوق

 ةيآلا هذه ريسفت ىف لاق هنأ لو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ىور ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ض اغ تيم مام ماقملا اذه نأ لعأر 6 ءىثش هدعل نبل رخالاو ءىث هلق سيأ لوالا هنإ د

 (.اهددحأ ) هوجو ىلع لقعي ءىثلا ىلع ءىثلا:مدقت نأ ( لوألا ) :هوجو نم هيف ثحبلاو قيمح

 نوك مدقتلا اذه نم دارااو . متاخلا ةكرح ىلع احق عبصألا دكر نأ! لقت انإف نيثأتلاب مدقتلا

 دحاولا ىلإ نينثاألا جايتحا ىلقعن انآل . ريثاتلابال ةجاملاب مدقتلا ( اهيناثو ) رخأتملا ىف ًارثؤ» مدقتملا

 رمح ىلع ركب ىنأ مدةت5 فرشلاب مدقتلا ( اهثلاثو ) نرثالل ةلع سيل دحاولا نأ لن انك نإو

 أدببم نم وأ ..موماملا ىلع مامإلا مدقتك سسوس أدبم نم امإ وهو .ةسيترلاب مدقتلا ( ابعبارو )

 , ًارخأدشأ ناك الفستدشأ عونلا ناك الك هبإف « ىلاعلا سنجلا وه أدبملا اناعج اذإ كلذو « لوقعم
 مدقتم ؛ مدقتملا نامزلا ىف دوج ملا نأ وهو .نامزلاب مدقتلا ( امسءاخو ) ىمآلا بلقنا هانبلق ولو

 ىدبنعو . مدقتلاو ةيلقلا ماسنأ نم لوقعلا بابرأ هلصام اذهف ء رخأتملا نامّزلا ىف دوجوألأ ىلع

 امدقت سيل مدقثلا كلذ نإف ل ض:رلا لع نامزلا .ارخأ ىضحن مدت لثع ارشو اشيدأس اسف اوه
 ط لا ىف مالكا اك طبل كلذ ىمالكلامث ء رخآدامزب أطر نامزلا نوكي نأ بجو الإو « نامزلاب

 نري الف « نالأ اذه قةرضاح ملك نوك#: ثيح ةب اميل الرخ 1 نامز لكب طي« نأ مزليف هب

 ًاتضدلأ و: لوفعم ريغ كلذ و ةيآج لإ الرخا رضاما ىو صاح ط نوذك لإ ءادحأو رض كلا
 نامز ةنمزالا عرمجلف , ةيضاملا تانآلا عوج نع رح رش ل م عراب عو# نآللف

 ناءزل كلذ ًاذإو , ةنمزالا عرب ىف الخاد ناك ًاناءز ناك امل هنآل . لع كلذ نكل ا طبت رخآ

 نأ لا ءازج ري مدقل نأ ه.ظلا ناهربلا اذم روظف :« لاك وهوهن ءجراخو عومجلا كلذ دق لخاد

 لّولءلاو ةللا نأ مءاعم ادجولالإو . ةجاحلاب الو ةلعلاب سيل هنأ رهاظو « نامزلاب سيل ضعبلا ىلع

 ع3 رس جلد
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 دوجولا نكم هتاذل دوجولا بجاوف هناذل نك ريغلا لع فوقوملاو ؛ اهلس ةلعوأ ةفصلا كالت توبث

 ةيوياا هلو ةيبلسلا هتادص نماء ىما ىفالو «هتاذ قآل رةتفم ريغ مناجيس هنأ" تدتف ٠ فاح ذه]و هن اذل

 نيالا نركب ال تاودولا كجاو نال نكع,هادعام] لك تالف هءلإ رقتقماهادعام لك نأ .امأو ءاةريغ لإ

 هال رقت هور ةادعام لكن ذاك, دخولا اذه الإ كلا والو رثاكد نقلادل ديال قكمملاو ادخلو: نم
 ىلإ .القعلا نم عمج بهذو ؛ ًاامجوأ ًاناحور رهوجلا ناكءاوسو . ًاضرع وأ ًارهوج ناكءاوس

 الك يرن دا رمل لاض هك ولا لنا #1 تلاها قال 3 اولا ةاظعإ ىف كيرلا كيا كي ان

 مارا ناكل لعامل يدم ودل نازك ناكرا هناللاارلاف كانا ا لاونلا رعكتنا ناسا هنااهأ
 ريدقتلا اذه ىلع مكءزا, مط لاقيف ؛ لا اذهو ًادلؤكداازدنإلا قار هل نأ: لءآذلإ ةكللذأ مدع ؛ضوف اقم

 هللا نيزك كل لعافلا كلذ مدع ضرف نم مزل الإو « لعافلاب ًاضيأ 0 ََل

 اذه اناق . دوجولاب ةفوص وم ةيهاملا لءج ىف لب دوجولا ىف سيلا لعافلا ريثأت اولاق نإف» 0

 ًارمغأ !ناكولذإ .ًايتويث [لمأ نسيل دوجولاب ةيهامملا ةيفوصوم نأ ( كوالا ) ني مجو نم عوفدم

 مراو هيلع ةدئاز دوجولاب ةيهالا كلت ةيفوصوم نوكت ذئب ء دوجوو ةيهام هل تناكسل اين د

 تنحل لإ هنأ قابلا انرلت يرق لم اكمل فاوجلاولاب اب ةيهاملا ةيفرصوم ناكاذإو «لاحرهو لساستلا

 ريدع يبان (1ناقزا زا دز وول بلاقستم اكلنا ”ةيفرورطيو لب ىفإ هلق قلب !ب دوجولا ىف الو ةسيهاملا ىف لعافال
 مدع ضرف دنع مزاالإ و , لعافلل ال ماد اهيل ناعما 0 هانم 5 ةيفوص وما كلت نوكُ نأ

 مزلإ ترقتساو تهت ول اهوزرك ذ ىلا ةهبدشلا نأ رهظف « ةيفوصوم ةيفوصوملا ق. نأ لعافلا كلذ

 اذدكف ءدوجولا بجاو ريثأتب ةدوجوم تراص امن تايهاملا نأ كلب ءالصأ رثؤملاو ريثأتلا فن

 ناهربلاب رهظ قئاقملا هذه تحال اذإو ؛ دوجولابجاو ريثأت تارهامتراصام] تايهاملا ًاضيأ

 ىلإ ةبسنلاب ضرالاو تاومسلا كلله لب ( ضرالاو تاومساا كلم هل ) ىلاعت هلوق قدص لقعلا

 لحراللو تاوومدلاب كلم نال الضإ ..كباو لاك ىإ هلب ةسيئدال لير .ةررذلاب نم لقأ كله لاكآ

 ىلاءعتو ةناد.س هناكلو ىهانتملا ريغ ىلإ ةتبلا هل ةمسن ال ىهانتملاو « هانّتم ريغ لم لاهو« هانتم كلم

 منكم اهلق ةفيعض مهوةع قاخلا نثك أ نيتاويب دهاعت وق دال ضرالاو تارولا كله ىذ

 نهلة لرش وسما ديم ةيتلا
 سفنالا لئالد هدعب ركذ ضرالاو تاومسلا كلل قافألا لثالد نم ركذ امل هنا>بس هنإ مث

 : ناتإ اتلأسم هيفو ( ربدق ءىث لك ىلع وهو 0

 تدعو ٠ ثعيلل تازمالا ى <( اههد_>أ ) نيهجو هيف نيرو فهلا 5 4 ىيوالا ةلأسملا 02

 ت.يو « نيقطان نيمهاف ءالقع ًاصاأ امامجيف فطنلا ىحي جاجزلا لاق ( ىناثلاو ) ايندلا ىف ءايحألا



 ؟17/ ضرالاو تاوءدلا كال هَ ىلاعت هلوق

 ه ةودم ل

 ضرالاو تاومسأأ كا

 ثنأ كناح.س اولاق) نودرقملا منهو (نوحبسي كبر دنع نذلاف | وربكتسا نإف) شرعلا ةلمح مهنمو

 ىف محنيذلا ودب دا امأ و ( انل ىف 535 ناكام كنادس يا نمو ( مود ن نم انيلو

 تدباف ىلإ كناحبس ) ىع هوم لاقو ( كنا>بس ا الإ هلإ هللز نؤدلا وذ ل اق ميءادنالا مف ضرالا

 حيسنلا ىلع حيبستلا اذه | ازاح نإ امأ و مر انلا باذع انهف كن احس 1 لاق (م”نودحست ة هب ا>صلاو (كيلإ

 ةنجلا ةبادعنلا را رجعلا ة:رادللا , لافيرلا رتل 2136 الا احاردلا تاو سلا روح اك ىلا

 ضارعءالاوماسجالاو تافصلاوتاوذلاو ةيلظااو رونلاوملقلاو حوالاو ىمركسااو شرعلاو راذاو

 حيسيالا ءىد نم نإ , لك قَن ,م زعلاف مهنيا فرصتا أ ةداق: ه هللأ لال ةعصاع ةكفاح 3 4 + هس اهلك

 هلوق امأ (شصاالاو تا هك كلا قا كوسا هل وز هلو# َّى دوس || دا زال وم 0 ىيسنلا اذهو (هدوع

 ميكحلاو 5 ةردفلا لاك ىإ ة هر اه 0 0 ءىش هعزات هل الل ىذلا رداقلا || هيأ ىنعملاف )م كولا زيزعلاوهو)

 هلاعفأ لفي ئذلا هنأ وأ تايلكلاو تايئزجلا نم .ىث ةلع.نع بجتح ال ىذلا ماعلا هنأ ىلإ ةداشإ

 مدق مرجال ًاملاع هنوكب للعلا ىلعأءدقتم ًارداق هنوكب مل_علا ناكاملو « باوصلاو ةمكسحلا قفو ىلع
 ب كنف ميكحلا ىلع زيزعلا

 ديفت ةغيصلا هذه نآل وه الإ سيل زيزءلا نأ ىلع لدي ( ميكحلا زيزءلا رهو ) هلرق نأ ملعاو

 ززعإ 5 هربغ نال 0 دحاولا الإ هلإ ال 3 ىذتفي 8 0 هريغ ال ملاعلا ره ديز لامي 2 ردخلا

 ) الكإ ف ركو ال كل وكا تركك ميكحالو

 : 4 ل ا ناار سلا كامله هل 07 ىلاعت لاق مث

 جاتحيو 2 هادغ ام ك0 ةثافص 6 ىو 0 َّق ىدتسإ ىذلا وه قملا كالا نأ معاو

 0 0 هناد بس ره الإ ع نبض الا ندم فوصوملاو 0 مهمافص قو مماوذ ُْى هيلإ هادع ١و

 نك ا ريغلا ىلإ هنأذ ق رهتفا ول هنأللف هادع أم م هئافص مع ىو هثاذ َْق نوم أ

 كل" قةحت َْق ةيفاك هنأدح دس هوه نوكت اماف ع هل ةمض ض رف أذ لك ناو 3 هادع ئ لك نع

 'ةئفاك ادنبره كفاك, نه“ كلذ ىف ةنفاك نركت آل وأ ًاياكإ وأ: الش ةفضلا تاك نا وش ةقاطلا

 نكست مل نإو « ًاباحيإ وأ ةفصلا تناك الس ةفصلا كلم ماود ةيوهلا كل ماود نم كلذ

 نعو ةفصلا كل تود نع كاكفنالا 4 ةيوحلا كال' نزكت د 2 ةيفاك ةيوطلا مزل فالك

 ىلع قوقوم لاو «هئلسو رخآ أ توب ىلع ًافقوتف نوكي © اهئلنمو ةفصلا كلم ترث" : (اهنلن



 ةيآلا . ضراألاو تاوم.سلا ىف ام هلل حبس : ىلاعت هلوق بو

 ظفا ىلع امضعب ىفو ٠ ىضاملا ظفل ىلع ( حبس ) حاوفلا ضعب ىف ءاج 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ىه ل 2 تفقو كود تقوي صنت ريغ ةدييسم ءاقماألا هذه نول نأ كإ ةراشإ كلذو 2 عراضملا

 هدط ل11 نال كانو !!ليغمللا ىف ادبيات 23 واتت ور« :ىضاقللا قلوب ةحبس# كناك
 ةيح.سلا هذه نإ اأو اقلب 5 حيبسألا كاذ 0 تاء.هاسملا كلت كاكفنا ليحتساف ؛ امتارهامل ةمزال

 نيوكذو ) بجاولاىلإ رقتفد وهف نكت لكو 5 نك بجاولا ادعام لكنا ظ امتامهال ةمازإلل ةفص

 3 لعل ف ةلاكاخ نوكنلو 2 ىقانلا َْق ةلصاح تناك ةي>.سملا هذه نأ رهظن )ع هائيب ىلع

 . ملعأ هللاو

 لوقف أ 1 ةطنور ىرعأ اة نرتطلا نس فاك للاخ ئدح هزاع لفلا لذه (/ ةثلاثلا ةلأسملا 0

 ماللاف ١ كاما نع هيدعل ىأ هموعس ىعم نال ) 4س ىدعتلا هلصأو ) لمظأو ةركب هر>.سلو ))

 هللأ لجال حيبستلا ا هلل 2 دار نأ امإو 3 هل تدحصنو هنددصل ف ماللا لدم نكن نأ امإ

 ( مهحيبست نرهةفتال نكلو . هدمح حبسي الإ ءىث نم نإو ) لاق ىلاعت هنأ (لوآلا) نيهجوب هياع

 لاق ىلاءت هنأ ( ناث || هن رهف ا :كل عئاصلا ىلع عنصأا راق ةلالد وده ؛ حبلا مدل نم داارللا ناكولف

 َّق تاك ا مناصلا ىلع منصلا ةلالد نع ةرارع احبت ناك ولو ) ندعمسسإ لا اجلا دراد م 00

 : 1 نيتجل أ فردض مالكلا اذه نأ معاو. مالسلا هيلع دوادل صرص# كاذ

 .هوجولا قل هلاعفأو هةتافصو هللا تاذ هبزنت ىلع ماسجالا هذه هلالد نذل «ىلوآلا امأ)

 هذم اوله ماوفأ ىلإ ةراشإ هلعا ( نورقفت ال نكلو ) هلوقف ٠ !هفءاوفاتخا ءالقعلا نإ كلذلو

 لكلا 2 باطخ روش 2 نيعم ع ىلإ ةأ تأ نكي , م نإ ةرا ثإ ( َن ورق ال ُْ هلوقفأ ًاًضأاو 38 ةلالدلا

 ” مرصخل 50 نأ فاق 14 كايا كاذ ١ ووقف أم ءالٌوه 05 لاق هب 04

 قطن ىد ليجلا َْق ةأرد قاخ هّللأ نأ لهتلا منام كانه د ال 5 4م .ءضف 2 ةيذ أهلا ةجحلا امأو ١

 ىلع هللا حبست اإ لاقي نأ ليت تادامج هنأ ةرورضلاب مل.ذ ىنلا تاداهبا هذه امأ . حيبشتلا
 لدتسن نأ اننكمأ امل تاداخجا نع مكلا لعفلا رودص انزوج ول ذإ ٠ حيبستلا كاذب قطنلا ليبس

 نم الإردصر ال لوقااوه ىذلا 2 دسكأأ تأ ولا لب #ءازفك كلذو :انخ ًاءاعدنو "ىلع ىلا عت هنا لادفأب

 0 تاداملا نم حصيال كاذ لثمو 0 هنأد.س هنر هر زل كوقلا كاذب ئواوف مق ل هّللأب ؛فر اعلا لق اعلا

 اهنلام لئلا )نيدو دع أب ًارسفم نركينأ] د ال داجلاو لقاعلا نم لصاحلا ماعلا حييستلا أذإف

 امو فرصت:, هل ةداقنم اهرسأب تاككلا نأ ) فاثلاو ) همزتو ةميظعت ىلع هر 5 ىنعمي حبست

 جتحاو ؛لوق' وه ىذلا حيبستاا « حيبستلا اذهب دارملا نأ جاجزلا معز < ةعبارلا ةلأسملا

 انلمج نإ : كرقنق.. ةمدقملا هذه تفرع اذإ ٠ مفاد. الو عنام هنيوكتو هلعف نع هل سيل لين فيك



 ءه ديدخلا ةروس

 ( ةيكم ةبآ نورشعو عسن هو )

 < هدم ع رو دع هه

 6«( ميكحلا رمل وهو ضرألاو تاومسلا ىف (م هلل حبس

 ١) مي>رلا نمحرلا هللا مب «4

 لئاسم هيفوأ6 مب 1-4 زيزعلا وهو ضرالاو تاو مّسلا قام هلل حبس

 اكل" حبس 34 لكلا دنا انيك ىو ءوسلا نم ىلاعت هللا ديحبت حيبستلا © ىلوألا ةلأ كلا(

 .دعبأو امف بهذ اذإ ضراألا ىف سدقو

 ”لاشالا نت و تانفدلا دعوا فز هلا نع قاذذلا كيه هت ل ءكنرو و كلا حيبستلانأ ملعاو
 وه ءوسلا نإذ'ناكمالل الع نوكت ال نأف:"كاذلا ىف امأ « ماكخاللا ديعبتوءائسالا ديعبتاو

 قو « ةيضرعلاو ةيمسجلا ىفأ مزلةإ اهيفنو ؛ ةرثكللا ىفن مزلتسي ناكمإلا قن مث : هناكمإ و مدعلا

 نوكي نأب لوجلا نع ًاهزنم تركي نأف : تافصلا ىف امأو . ةقاطملا ةدحاولا لوصحو ذنلاو دّضلا
 تاريكلا نغ اهم نادك قر كتت 6 هسا رتلمملا نك سا رئاو ظفار 1 نال كلك

 ؛ هلعف وهف لاثمو ةدام'لكنآل  لاثموأ ةدام/لع ةفرقوم هتيلعاف نوكتت أفا: ناعفالاق.امأو
 تلاتمو ةداقتىلإةعلعان تاكا وذا كلقفأ اووذا نكس ا كوت. نك وهنا ةع ا ار اكل
 زا من ن كتضرم وف نامؤ لك نآآلا « ناكمأو نام“ لع "ةفؤق وه: قلع ف :نالسلاسلا!غزا
 دحاو لكن وكيف ٠ زايحالا دارفأ نم بكر نكس دعي وف ناكم لك .ًانكسم نوكيف « ةيضقنم

 اكمل نآنازلاةةلغاف ثارقتفالا ناك كو انامز ىلإ متيلغاذ_تزقحا ولفت اماذغو انكلترا
 ناكل الإو ؛ ةرضم عفد الو : ةعفنم بالج ىلع ةفوقوم ريغو « لساستلا مزابف ؛ ناكمو نامز ىلإ

 سلا ءاساللا هللو ) لاق ايكف : ءا_وساللا ىف رعأاو : لا كللذوب « هتاذ ف اقف هزيل نق

 ةنزك أو يخت تاليا ةحلصتلاوبفاةعارشت ام ةزكمتلا وبقت ,ماكجتالا ]ف اهآاواج (ال خط كنان
 نم ملهي نأ بحي ةلجابو ؛ ناسحإلا ليبس ىلع لب ؛ هيلع بوجولا ليبس ىلع سيل أريخو الف
 بحي الو فيلكت الو مح هيلع دحال سيل هنأو ٠ دحأ لكل مزال هفيلكتو هكح نأ بابلا اذه
 5 حيبستلا دقاعم طبض وه اذبف « الصأ ءىث هيلع دوج



 مظعلا كل ر مسا م..سف : ىلاعت هل وق ع

 فاضأو ( قردلا تناك تنك امو) هلوق ف ىلرغلا ىلإ بتاجلا فاضأ اي. ةهاضإلا هذه (اهدجأ)

 نأ كلذ طرش نإف  رهاظ ريغ انه ردقملا نأ ريغ ( ةرخالا رادلو ) ةلوق كف رحالا لإ راثلا

 كلل ل1 فاض نتف نقلا فم امر ندا لإ فلست : ناقل فص يع نك
 « ةضف نم متاخو « جاس بابو ؛ جاس نم باب لاقي ا. ند ىنعمب ىلا ةفاضإلا نم هْأأ ( اهنناثو )

 كلذ نأ ةطع نبا هركذام اهنم برقأ وهو ( اهئلاث ) نيقيلا نم قحلا ومل : لاق هن أكف : ةضف متاخو

 « هقوف لرصوال ىتلا هتبامنو هتباغ ىأ «باوصلا باوصو ؛ قحلا ق- نم اذه لاقي « ديك أت عون
 امرت ا لا كلت و: يرحل اب يكرشل اوازوالا هدعامرهظأ نانإلا نأءادهرويرقت ف عقو ىذلاو

 ظفالا قالطإ ةح عم هنإ مث ءاذك ىمأ تدج و : لوي هلوأ ىلإ بلاطلا لصو اذإف ؛ اهريغب ةبوشم

 «ءالل لالا ىن رفييلاثسر نوطشو نم ميولطم انج أوو بلاطلا طسوتلفرع هربغ نع ةيمترال هيلع

 : ىخآ لئاق لوةي اميرو « ءام وه لوقي ًائيش هفرط نم ذخأ اذإف «:ةميظع ةكرن ىلإ لصي مث
 ءاؤ دك ربا يفرط ىف ئذلاخ.. كربلاء طض و نم هت دحإ ام ءاملارامأ ور نلف وهيام] رو ياعم سل اذه

 اذإه ٠ رخآ ءىش هل لاقي امر ىفاصلا ءاملا ىلإ بسن !ذإ مث . ىرخأ ماسجأ ىلإ ةبسنلاب

 فييخ, اده اح تالا ىإ ب ءاكلل نسي ل 3 نايا دك ينت نيكحي ًاقسيءابملا وهلذهلاق

 ضع لوي ىذلا نيّقيلا ال أح نبّقِيلا وه اذه: لاق هناك انهد» كلذكسف ؛ ءىث هفدأ,لرقيال

 كروتلا اذهب نأ هانعيمو «.اهتقيقخ لع ,ةفاضإلا لاق نأ زهو:.ازَخآ اجو لمتحو لقي ذل, هنأ
 ليم نأ لكلا و> لاقيإ التل نم كبوتي وي ةينك لاقت. نأإ نآعيلا قو , نيه يللا وهن م انادكلل

 هلإال اولوقي ىح ساننلا لتاقأ نأ ترمأ د ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ليق اماذهو ؛ نءؤملا

 الإ ىأ ةماكلا ىلإ عجار ريمضلا نأ « اهتح الإ مطاومأو مثءادد ىنم اومصع اهولاق اذإف ؛ هللا الإ

 هللا هلاقام فرعي نأ نب_ هيلا ق> كلذكف ؛ ةالصلاو ءاكرلا ءادأ ةملكلا ق> نمو « ةملكلا قح

 اذإ الر ن وكي الو قال نيقيلا نأ : هاننعم اذه ىلعو : ةثالثلا جاوزألا ق> ىف ةعقاولا ىف ىلاعت
 ( ميظملا كبر مساب حيسف ) هلرق اءأو , هة>:دي ىذلا نيةياا ق- قيدصتلاف « ق< هلاق اف قدص

 اذهرلسو هيلع هللا ىلص هيدنل لاق ٠ رافكلا عنتمأو قالا نيب امل ىلاعت هنإ انلدو ؛ هريسفت مدهت دقف

 كءهوق ن٠ كيلع امو. كسفن ىف كبر حسو منع ضرعت الو موك رثت الف اوعنتما نإف ءقح وه

 اذهو « مظعالا همساب كبر ركذاو حبسف دارا نوكي نأ لمتحو ؛ كوبذك وأ كرقدص ءاوس

 هللا حبس : لاق هن اكف ( تاومسلا ىف ام هلل ح.س ) هذه ىلت ىلا ةروسلا ىف لاق هنآل هدعب اب لصتم

 حبسي كع» ءىث لكنإف . ةلاضلا ةليلَقلا ةءذرشلا ىلإ تفتلت الو مهةفاوت نأ كياعف «تارمسلا ىفام

 . لجو زع هللا

 ىلعودمم انديس ىلع هللا للصو ؛ بآملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ هللاو ء ةروسلا ربسفت مت

 . ٍلسو هبدحو هلآ



 م. ةيآلا .:ننيذكتملا نم ناك نإ اهأ ل: (ملانتدل وف
 22 6 د 0-52 انل 7

 1و (ة+ود» 0 نم 15 (ة 07 نيلاضلا 5 1 نه نعد و

 : مايه الن : 0 سا هم 1

 45١ ميظعلا -- مسا حبق «96» نيمو || قحو هل اذه نإ 35د 2

 أ تكس

 هيفو ( ميحج ةيلصتو « ميح نم لزنف . نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ امأو ل ىلاعت لاق مث
 تال ام

 نولاضاا اهيأ مكنإ مث ) لبق نم لاقو ( نيلاضلا نيبذكملا نم ) انبه لاق ( ىلوآلا ةلأملا ١

 تاخذ ميدقتلا ةدئاف انيب دقو ( نويذكملا

 لاقَف ىرخأ ةرابعب مهداعأو ةرابعب ةروسلا لوأ ىف ةثالثلا جاوزآلا ركذ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ( لاهشلا بادكأ ) لاق مث ( ةمأشملا باعصأ ) لاقو ( نيعلا بادحأ ) لاق مث ( ةنميملا باتأ )

 اههدحأ . نيترم نيظفلب وأ دحاو ظقلب نيعلا باحأ ركذ ةثالثلا عضاوملا ىفو « انهه ممداعأو

 ركذو'؛ نيبرقملا ظفلب ةزوهسلارخآ ىو « نيقباسلا -ظفلب ةروتللا لوأ'ى نيقباسلا ركذؤ: ّرخآلا ريع

 ( نيبذكملا ) ظفلب مث ( لامشلا باعصأ ) ظفلب مث ( ةمأشملا بادحأ ) ظفلب لوألا ىف راثلا بادتأ
 هركذف « ةرخآلا ىف ىرخ الاو ؛ ىلو آلا ىف امهادحإ ناتلاح هلف قباسلا امأ لون ؟ هيف ةمكجلا اف

 ةطساو ىه ةلاح هل سيلو ؛ ةرخآلا ةلادلا ىف هلام ةيناثلا فو « ىلوألا ةلالا ىف هلامب ىلوآألا ةرملا ىف

 نيولا بادكأ ركذ مث . نييلع ىلعأ ىلإ ايندلا نم لقني وه لب « باسحلا نيبو ضرءال فوقولا نيب
 ايندلا ىف مهن اكةثالث ظافلأب رافكسلا ركذو . نيقباسلا لاح نم ةبب رق ملاح نآل ؛ نيب راقتم نيظفلب

 ؛عضوملا ىهو ةلعفم ةءأشملا نإف « مؤشلا عضومب مجرفصوف ٠ مؤش عضوم بادكأ مهأب مهلع ارك

 , لامث وه عضوم ىف نوفي و ؛ محلامشب مءاتك نوتؤي ةرخآلا ىف مهنإف ( لامشلا باوحأ ١ كا

 لامشلا بادكأ نم مهنوكب رشحلا لوأ ىف ملاح ر رذ | ىلاعت هنإ مث « زانلا لهأ نم موك لجأل

 اوناك مهنإ] ) لاقف ؛ هيف ببسلا ركذ مث ؛ هيلع رصتقيمل مث ميخاو موهسلا نم مل نركح ام رك

 تانقعلل زك ذيبلداجلا نأ :اراوم اننيب امل: ب اقعلا, جبس زكذف.( نإلارضي»اوناكو-(قيهلتم كلاذ لق

 لاق. ايندلا ىف هولمع ام ةرخآلا ىف هركذف « ًاببس لضفتلاو ماعنالل ركذيال لضفتملاو ٠ ًاببس
 ريغإو «لدعلا :رهظف تاتكلا بيذكت' لع باقعلا بيترت:نوكمل ( نيبانكملا قت ناك نإ امأو)

 رهاظ كلذ

 : ناتلأسم هيفو 6 ميظعلا كبر مسأب حبسف ؛ نيقيلا قح وحل اذه نإ ١ ىلاعت لاق
 هرك ذام ( اهناث ) نآرقلا ( اهدحأ ) هوج وهيفلوقن ؟ اذام ىلإ ةرامشإ اذه ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 . ةثالثلا جاوزآلا ءازج ( اهثلاث ) ةدوسلا ىف

 هوجو هيف لوقن ؟ دحاو ىندمب امهنأ عم نيقيلا ىلإ قملا فاضأ فيك 4 ةيناثلا ةلأسم لا )



 «و١و نيملا ٠ باح نم َكأ الكف "57- .» نيدلأ ب راد 0 َناكْنِإ ها

 الإهلإ ال لاق نم الإ هللا محرب الو ةمحرلا ل ا .نوكي نأ ىغبني ةييطلا ةملكلاب ت تأ ملو . ةقحلا

 ةديقعلانآل , هبكحي العميل نإف بيطلا لوقلاب أي امانا زر 21 ل ا

 نأ رابخآلا ىف درو اذهو ء رارسألا ملاع وهف ىلاعت هللا امأو ءانل ليلد لوَقلاف اهلع انل عالطا ال

 رش<و نيملسملارياقمىف نفدي نم مهنمو ؛ نينم اا 'عم رثحيو رافكلا رباقم ىف نفدي نم سانلا نم

 لوقن اناآل « تركذام ىلع ةنجلا هل نوكتال ةهلاصلا لامعألا لمعي ال نم نإ لاقيال رافكلا عم

 َضسأ اذهف « لمعالب هناكرتيال ةيبطلا هتماكو ةَقلا هنديقع نأ ) اههدحأ ) : نيهجو نم هنع نا

 هللا الإ هلإ ل لاق "نم امأو“ ءاولا كح نم لون انأ ( اهتيناثأو ) اج ريغ ضَرفو عفاو ريغ

 ناك نإو « ءازج ريغ نم هللا لضف ضحم لب ءازجلا هجو ىلعال المع لمعي مل نإو ٠ ةجلا ل ديف

 كا ركل نمو ل سو هضل ا 2 روك املرصلا نم نكش لضفلا نم اضرار ءاوجلا
 . هقزر الو هتيده ق>تةسي ال كلم ريغ هيلا ىدبملاو رخآ مر كا كلملا

 0 0 أ نم ناكنإ امأو ل ىلاعت لاق مث

 « نيملا بحاص ىلع نيهلا بحاص هب ملي (اهلوأ) هوجو هيفو مالسلا ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ا١)
 مدلسف ) (اهيناثز« مامللم امال الق الزاءايثأت لو أزعل مف نوعوسيأل ) لبق نم ىلاعت لاق اك
 ةللف قاعت ناب لاقي 5 اذهو ؛« بتارملا ىلعأ ىف هنإف هنم كيلق فاخ أ نم كل ةءالس ىأ (كل

 . ةحار ىف هنإف كدلو بناج نم ًاغراف نك : هل لوقي « سرك دنع مدخم ناكاذإ « هنع بئاغلا هدلوب
 ىلإ ةراش] ٠ نالف هنأ كبسحو « هبب كيهان نالف ::لاقي اي لاح ةمظع ديمت ةلخجا هذه نأ ( امث)

 . لضفلا قوف حودمب هنأ
 نأ لحتح : لوقنف كلذ ضعب رهظ دق لوقن ؟ نم عم (كل) هلوقب باطخلا ( ةيناثلا ةلأسملا مْ

 هلق كللذلا نأ ان < ذانأ وفور هيفا نئلججو مل-و هيلع هللا ىلص ىنللا مالكلا نم دارملا نوكي

 د اي كل مالف ؛اهريغر ةعافشاا نم ءىث ىلإ نيجاتحي ريغ مهناف سو هيلع هللا ىلص , ذلا بلقل

 دمحم ىلع مل-إ نم موك و « مهنه دمعاي كل مالسف وأ « مرمأ كءييال ةيفاعو ةمالس ىف مهاف مم

 ىهو ( ةفيطا ) هيفف اذه ىلعو ١ مظع الإ هيلع مد الل ميظعلا نإف , ةمظعلا ليلد ملسو هلع هللأ ىلص

 « نييلع ىف مه نيذلا نيبرقملا ىلإ ةبسنااب نيهلا باوحأ ةناكم قوف هتناكم لسوهيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ةراشإ هيف ناك ( نيهلا بادكأ نم ناكنإ امأو ) لاق اسلف : نييلع لهأ الإ ةيسنلاب ةنجلا باد اك

 اةكلل# نيالا والا نود! وئاك نالوا هاله لاهنت ل ايقفإا  قيننومللا تيلرقآألا | نياكم|رويغ مهاكم تانلا

 بئاغلاو كلملاىلإ كلملا سيلج لوصو كيا] نولصيو كنوري مث لب ؛ مياستلاو ةناكملا منيب عفنتال

 . مهنم ةبتلمم ىلعأ تن' ؟ نإو كنوقرافي الو كنومزالب مهف كوبر رم اأو ؛ داو هلهأ ىلإ



 0. ةبآلا . نيب رقملا نه ناكنإ امأف : ىلاعت هلوق

 هءدسع جوع 2 م 52 هه ا رتهاده سل - 8. هس

1 

 (مود ميعل ةنجو ناحرو حورف «( خلو نيتالطمل ا نه 20

 ا

 رشح ا دعب نارك ا نان ؛ مزإل هدعل ريشا نات وإل نأ نيب اذا مث كلزكف ند زعو نائم تا

 : لامف تاناكلاو نايضحلا ند رمكلا | رخازر .ملاصلا لمعلا ىلع فلكللل ًاثعاب كلذ نوكمل

 ههلعت يآ 2« ىندم هماعت هجو اذه 4 ميعل هنج 2 ل « نيب رقملا نم ناك نإ امو 0

 سفنلا وةأ- كا م نأ اع ف ناكو (اهمو وءج رب 2 نيايدمريغ م نإ الولف) لاق ا لوقف ؛ اقفل

 توملا.د عت منن :انلاهس 6 هل اندلا خنلإ توما دع مهل ب الو مردف تك نسل نِديلا لإ

 ٠ لثاسم هيقو 0 نارلاو حورلا هذ سس رهملا نم ناك نإ ىزلاف 3 نوبز#و ةمافإلا ناد ف نوءاد

 اوسأيت الو ) ىلاعت لاق ةمحرلا وه ( لوألا ) هوجو هيفو حورلا ىنعم ىف ( ىلوألا ةلأسملا ال

 هئمو . ةعسلا حورلا ةاحأ دب حرفلا ( ث قنلا هلأ ) ةحارلا ىف ىاثلا ) هللا ةمحر نم ىأ ( هللا حور نم

 'ةعارلا ى ع ارا مضل حورف ءهئ نوع يام ل د

 ءازجلا ءاق ندعل هنع ءاعلا تدحضوأ و هلذ : هرادعت اهضإ مالكا ٌَ 2 ةيناثلا ةلأسملا 0

 ناكاذإ ءازجلا بآل . ًايضام وأ ايمن وأ ًارمأ ناكاذإ كلذكو . ءازج اهنوك ملف طرشلاب ةلخلا طيرل
 0 ال تر د ل انشا هذهو طخلا 8 0 مو ءاظلا مزجلاب ءا زج هنوك مل ايهم

 نيرازك امهنوكل ىسدل اك عف مرش دا ىلا وس ال كا ىهنلاو آلا ريغ امأ , مزجلا

 -طرقلا لكس ماجا 1 ل 1 7 اوراتخاف . هيف ءازجلل ةمالع الف
 ( نا رلاو فصعلا وذ ) ىلاعت هلوق قر مدقت دقو ؛ ناحرلا ىف( ةثلاثلا ةأملا)

 تن امإو رهزلا امإو قرولا امإ . ةم دارملا وهام انهه دارملا لاق نم مهنف . مالكه يف انيه نكلو

 نار معأ] 0 الإ اكدذلا سم ا ةنذلا 7 2 ا نإ لو دهذ اذه ىللعو ' « فورعملا

 مع لع ل هللأ ا يه ليقو 3 كانا رهو كاذ ريغ انهه دارا نإ ليقو٠ هن ومشي ل نود

 هيف مط تانجو ناوضرو هنم ةمحرن مرمر مهرشبي ) ىلاعت هلوقك ةيآلاف ةمحرلا وه حورلا انلق اذإف
 نونه. كتءاوأ) هل )هل و ىف نيعراسلا#رتسدت كنع [, مف لوقا مدقت دقو ( ميل ةنج ) امأ و ( ميقم مدل 5

 : انهه ريكسنتلا ةدئافو كانه فيرعتلا ةدئاف انركذو ( ميعنلا تانج ىف

 (”مجر مرش ) ىلاعت ةلوق ىفو انهه ةثالث ًارومأ نيبرقملا قح ىف ركذ 4 ةعبارلا ةلأسملا (

 ناسللاو باقلاف : ةنسح لانعأكو ةلمط ةتطاكو ةلفح نضع“: هاو ةثالث رام اب 1ز0) مهل كاذأل

 امادهلاهقز وهلا« رب ةقح ةديمع هل نم لكو « هتديمع ىلع هللا ةمحرب ةقرم تناكارأك حراوجلاو

 هل عأ ىلع هلةنلاو مرك قزر هله هتلاالإهلإال لاق نم لكو « ةداومشلا ةماك هو ةبيطلا ةملكلا لغو

 لوبس ىف نولئاقي ةنجلا نأ محلا وءأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) ىلاعت لاق , ةلاصلا
 ةديهعلاب نأ لانك لك :انق 'ناذ مو عال ىه ةنجلا نإف « ىوحلا نع سفنلا ىهنو ) لو ( هللا

 وو رطل 5و
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 - 1 0 اص 0 ل هدوء ورو ر هس

 ما نيقداص مح نإ 0 5١ نينيدم ريغ متنك نإ الولف

 -# م 7

 7 1اس: هيف 6 نيقداص منك كا اردد ؛ناندم 2 منك نإ الولف 0 لاك لاق مث

 ىلا ىه اهنيعب ىهو ةرركم ةيناثلا ةرملا ىف ( الول ) نأ ىلع نيرسفملا رثكأ « ىلوآلا ةلأسملا ١

 الولف : ىرشخزلا هلاق ام ىلع هريد#:و «دحاو باوج اهو ( موقاحلا تغلب اذإ الولف ) ىلاعت لاق

 مكتيتاي امإف ) ىلاعتهل وةك ره مهضعب لاقو ؛ نينيدم ريغ منك 0 موقللا تغلب اذإ امتوعجرت

 فاالخ رهاظلاو « نيطرش ءاز+ فوخ الف لعج ثيح ( مهلع فود الف ىاده عمت نُث ىده 1

 ىعَت قبشت امهيلع لديأام وه (موقاخلا تغلب اذإ الولذ) هلوق ىف الول باج لاق, نآرهو ؛ اًولاقام

 ْمتأَو عارنااكلقو' (كوبذكتت الولف ') 'كشاغتو كقزر بيكسل نيلعاجل كننايح ةدم نوبَدكن
 . ( امتوءجرت ) اهباوجل ةيناثلا 3 رهلا ىف الول نا مودعاشتو روماللا نوءلعت تقولا كلذ ىف

 لاقو : نيب زجملا# نه مهنمو ؛ نيك ولم دارملا لاق نممهس لاوقأ (نينيدم) ىف ( ةيناثثةلأملا ١

 وه« ماقأ اذإ ند« نه نيميق» ريغ دارلا لاقي نأ لمتحو ؛ هساس اذإ ناطلسلا هناد نم ىرشخعزلا

 نيادم اه مجناكل ةلعفم تناد ولو ؛ءايلا راهظإ ريغ نم . نئادم ابعمجو « ةنيدملا هنمو« ليعف كئايح

 قادما ني ردك مودو ٠ ماذلا باددلا ن وركن مود نك لاقي نأ ههِجوو ةءانلا ثانئاث كراك
 )1017و وك كان أ لإ راثا اسم نأ ر ىلاعت هلزق هلثمو : هنا ود ركش نس فرعا نمو

 نك مل نإ ايندلا ىلإ كفن نوءجرنال ملف مئادلا باذعلا ىف نوقبتال نولوقتام ىلع متنك
 عزالاتقون وقدصتس : لاق هن اكاذه لثه ريمفنلاف ( نيبزجم ) هلوق ىلع امأو . ةمافإلا راد ةرخآلا

 قيودا نانا 0 ايند ىلإ ؟فنأنوعجزاال ملف نيب زجم ريغ كلذ دعب منك نإف ء رثحلا ىف هللا لسر

 نيراتخم ءازجلا راد تل ىتلا مك ايند ىف متنك 2-- 07 را نزار 1 مك

 كارل فيكما ةكفير «كللاا م نك راء انلوق ىلع امأ و537 املا" ند نور تتح زوكن

 متاك م ايندلا ىلإ مك هنأ نودجرت ال لف ء دحأ ةردق تحت متا منك اذإ كنأ ىنعع ربظأ ضالاف

 قريةحتاا دنع كلذ لكو ؛ مك ولق ىنمو مكسفنأ ىهتشم كلذ نأ عم ءازج راد تسيل ىلا مكايندىف
 اوناكو ء ض.ب نود ءايشآلا ض٠. ىف ةفسالفلا لوقب نوذخأي اوناك مهنأو ؛ دحاو مالكىلإ عجار

 ٠ كلذك تابنااو . ةيكحدف بابسأب ةدلوته ىهو « بحسلا نم راطمالا نأو « عئابطلاب نولوقي

 ناك نإ لادا لاقق. رشحلاو لصارلا ناكنإ هيلع ءاوسوا..ءىث ئفاهلب وايشخا الو..كلذدك ناوللاو

 عمم « موقلحلا ند سفنلا عجرب نأ ىلع ردقيال ملعلا ىعدي ىذلا ىعيبطلا لاب اسف نولوقي اكرمآلا

 اذه مع اذإو : ءاودلاب عضاضاألا لاوزو ءادغلاب ءاقيلا مثدن نع نإذ « كلذل ٍ اكمإ هدنع عبطلا ىف هنأ

 مرومآلا بلقو رايتخالا راكنإ نم موق ىلإ عجر نيك ولمم ريغ هانعم ( نينيدم ريغ ) انلق ناف
 ريغ انلق نإو « عبطلاب لولا ىلع ءانب ع راكنإ نآل . كلذنكسف نيميق» ريغ انلق نإو : هللا ءامشي



 رفق ةيآلا .:موةلحلا تغلب اذإ الولف : ىلاعت هلوق

 «صأةدايزالأفدجودقف )0 0 )0 لعفت الو : هل مك امولو. الول : هلّزةاو جات 2 لإتنأو

 هلوقو « هانيب اك لصاللا ىنأه ىلع « ام ةدائز هيف راص ىندملا 0 صن نه ولختال ظفالا لن نآل

 ناِمرَو روهالا روبط تقو.وهو.توملا دنع نولودال م ىأ ) موقلحلا ثعلب اذإ الولف ١ ىلاعت

 , عزالادنع اوكرشي نأ بجاولا ناكل نومعزي مار هاظ امج هنولوةي ام اكو لو ؛ تايلكلا قافتا

 لق نإ . هلق مول نم ناع] ليشر ل نذل توما دنع ,سو ربحا لك تأ كا هناك ادق

 ىلإ سفنلا غولب تسقو اضناعام لا نكت و نرل كيك عرنلا تقو.فارتءالا مهنم عمسام

 امآ ور« ىاعكلا لاف ةرامتإلا ام راش و هراغل اهي ال رعاك ل ىف ىلع ترك موقاحلا

 توملا ةلاحىهواهر.اكنإ ممكمالةلاح رافكللل ركذ ىناعت هللا نأ هو ةراشإلا امأ ء لسرالف ةرامشبلا

 هاك نفأو 0 ا م مونكمل توملا دعب نارا وهو رشحلاب !هرذك نإو مف

 الو « قطني ناسل ل قال تقولا كلذ ىف نأ ىف نوكشي الو . عزنلا ةلاح ىف نوكشي الف هلثه نم
 ىلع مع هلا مب نايتإلا منكي الو مهاعإل باستك الا ةرق.مهتوفتف لمعب ناكنإ
 مهاسرم بذكو اوبذك امل لسرلا نآلد ةرامثبلا امأو « ةلالا كلت لبق قملا باط ىف رظنلا ديدت

 لوبقم كلذف عزنلا لبق ناكنإ ره مث ؛ نولوةب اع نوءجريس نيبذكملا نأب اورشبف ؛ مييلع بعص
 لدحر متأو) هلوقو٠ « حورلاوأت ةايلا ارا لا ١ :قريمضلاو ؛ عفان ريغوهر ؛توالا دنعف الإو

 2 لكامل رظنل ةدهابشت زةنك رع ز ومالا زيضت تقاولإ كلذ اق ىأ!قل] نابل كامات عنو طت

 انركذ 37 « تقولا كلذ ىف نوكي نأ ىغبذي ناك أقح متركذام ناك نإف . ةلاهلا كلت ىلإ غم

 مهالانركذ امىللعناقباطةمىن 0 وظفللاوروطااوةروس ىف 0 ( ذءهوب ) هلوق ىف ( ذةي> ) ىف قيقحتلا

 نورمهي اوناكممن] ) لاقشيح مهنع ةروسلا هذه ىف هللا هب حرصو « رشحلاو لسرلاب نوبذكي اواك
 نأ نوركتياوناك اء وهنآأل بيذكستلاب حيرصتلاكاذهو ( انتم اذئأ نولوةي اوناكو ٠ ميظعلا ثنحلا ىلع

 ىلاعت هللا هركذف رمضملا امأو : نيازنملا نم بك اوكلا ًاضيأ نول. اوناك مهسك-ل لزنم ىلادت هللا

 ةطساولاب (نولرنملا نحت مأ نزملا نم هوهلزبأ متنأأ) لاق مث ( نوبرشت ىذلا ءاملا ميأرفأ ) هلوق دنع

 راهضإ ىلإ جاتعر وممشملاريسفتلا ًاضيأو . ةفسالفلابهذم وأ نيكرشملا بهذم وهام ىلع ضيرفتلابو
 : نايل نفهقزرإنالف لاقي ب زكأف ىشاعملا ئدع (قزززرلا,لدج امأ و٠ مك-ةزر رك لل نولعجتأ هريدقت

 نأ انيب ام هلبق امم لصتم (موقلملا تغلب اذإ الولنر ىلاعت هلوتف أَضيأو .هدتو هلجر ىف نالف قزرو

 ءاعسلا نهلزنزم مهلأ- نئاو ) ىلاعتةلوقلعزنلا تقو معوبذكنال ملف لسرلا فزناطكف مكنأ دارملا

 بذك د ملسو هيلع هللا ىلص ىناالافاك اوبذنك , مهأ ملعف ( هللا ناوقيلامتوه دع نم ض رااللا في ابحي فيدام

 نهدملا امأو . فيفختلاب نوبذكست أرقي نم ةءارق ىلع اذهو اوبذكي ملو « ةبعكلا برو نومجنملا

 بذكت سيل كانه دارملا نإف ( نونهديف نهدتول اودو ) هقفاويو لصألا ىلع قي انرك ذام ىلعف

 . رهاظلا بيذكستلا القافنلا اودارأ منال . نورذكيف
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 هام لا كو ىف ةاعود اس ا هآص -2 هم

 همأ برو ةأ نو «م5» كورا كيليح م :أآو «هم؟ د مولا تغلب اذ الولف

 اهل وحر ه- 2<

 2 1م. .ه لاس

 هدهد تورصيت ا نكليلشم -ام

 دار 1 لوألا قط ناو ) هلر ماا و 2 را | 5 هب ع امم# ردصم بن نك: :ااف

 ىلا لع « كلذ ريغو ( اهقزر هللا ىلع الإ ضرآلا ىف ةياد نم امو ) ىلاعت هللا لاق ا مهيذكت

 4 ظفالا ىلإ ا رهو كيوكملا نم مي ردص 8 8 داوم

 نكعلو كتم هياإ برقأ نو « نورظنت ذئنيح متتأو « موقاحلا تغاب اذإ الولف ) ىلاعت لا

 : امي هلق 4 ناو 2.1

 : تايلك م / ل ضيضحتلا تالكزم اله ىعم َ الول 1 1 دارالا : ليث ةلاسملا ل

 نإ : لئاقلا لوقي إي لاؤدلا ل 2 ن1 عانكلا لطالب نأ نكع او. ز::ةامازا انالو ؟ الزل
 نأ مث ؛ اله انإو رفا م وكل ال ل امال ان ء] مث «كقدص 0 ال ملف ا

 ؛ ءاج لو ديز .اج له لاَقيف ٠ هدوجو ٍتبَس نع ىرخأو ءىث دوج و نع نوي ةرات مارفتسالا
 هلوق ةنمو ٠ ا رهو 2 لمعتسما لو وما نإ 2 3 مب ماهفتسالا لق لم ماهفتسالاو

 كف أ 1 0 علا هأ وقو ) نورذتو العب نوعدتأ ( هأ قو ) َن وذم دم متن ثردحلا اذهفأ ( انه ىلاعت

 سلال ىهانلاو قانلا نأ. قيفاؤة سيف ةكتطا كليا وك تاك ةراثكا اهرئاظنو (نوديرت تان رو

 راكنإل «لم» ع امةدسالاف اذه تدل اذإ 2 قد ١ ناس ىلأ 86 ات< 25 ىلا ض ردف بطاخلا 3 نأ

 كل”لساال نأ لإ ريشا ؛ انك م لاق نم أ كلذ نايبو ( ةيحس راكنإل «مب» ماهةةسالاو 5 لعفلا

 ركش ٠ تاءف له لاق اذإو . زئاج ريغ وهو « عوقولا ببس ريغ نم عقو لءعفلا ناكل وب و ؛ لعفلل
 , يلا ةللاع ناكل كبش كدفللاةئيطو كارل ل وعرخ لاؤأألا واةيزاكو ةيراط ليغ انما ةئااةل الكتل نفل

 ار اواو والكوت لكلا كرو أدل

 نيمالك نم 0 اهل عرفلوو 0 مالكلا ردضص ُّق عه اي د>او ل نإ 6 ةيناثلا دلأ أدلا»

 « ءاج ام 00 ءاجأ له: ل وَمَدَف ١ نينامج قا اهلمعتسآ كنأ ازيا اهاص صأ نآلف « له د قراظأ : لصالا َّق

 ءاوجلا لفذح ارو .اذك ناكل ااننك ناكولا:: لاو: كنإف (ول) ىف ال اممدحأ فذ ام ناكل كلل

 منك ول لئأقلا لاق اذإف : لاد هل ىنملا نأ لارا سم ( نردلم# ول ) ىلاد: هلرق اقرار ن1

 هلذب 4 كيلووطد] رذؤحة سو هادف 5 انك اول فل نوءهلعي ول معإ لاق 3 نودلدي هل ل هل ليقو 2 نرءلعت

 ىنعم كارتشا امهنيب ناكنإو ؛ مل هلوقب ىفنلاو ء الب ىنلا نم غلبأ «٠ لمىنلاو ءولب:ىنلا دلأ كيد

 لعفتالأو«جاتحديا] تنأو لعفت الهو 8 هلوقو 2 يبق رهو لد فتم ةلوقك ٠ نةئسم هتعا تتأزو لعفت



 ١ ةيآلا .نونهدم متنأ ثيدحلا اذمفأ : ىلاعت هلوق

 - لو حم لا عد ا - _ يا م هانق؟ي نا 8

 «هل8و ل كاع دلال -- ا «لا» 1 0 ١: كايركلا اذه

 . رافكساا خب وت ىلإ داعف قملا نيت اذه داعو ؛ ًاضرأ كلملا راءة+اب سيل هللا نموهىلاعت ل أوو , لمح

 : لات د مكنأ كقزر نولع وا نونهدم نأ ثيدحلا اذهفأ ل ىلاعت لاف

 قالظإو نآرقلا لإ واقل ةناماروتملا كرهت كذا ل 3 ! اذه( 3 ةلأسسملا م

 ثددحت كب مسأ ثي ثيدحلا نا انك ال اا نول ىعع 0 0 دولا مالك !| ىلع نإ رقلا ْق ثيدحلا

 ثيدح ىندعأ لاقيو 5 00 كثرنيدح مسدو قداح 2 لاقف 3 ددجت, أم 4 فدصوبفصوو 24

 هجولا ) مهي م ىذلا ثيدحلاو ؛ديدجلا مالكلا ذل هل مرد نآ رقلا نأ اذني دقو يملك نلف

 اراك ايفان 0-5 انك قا اهلرترف ليم هل ردك اعل ةراقإ 1 ( كرا

 مهاع ذر ىلاعت هناف ب لقتسم مالكلا نال كلذو نول" ىلا ايوان 1 نوث وعمل أن ءأ ًاماظعو

 )م 6 مما 1 هلوهب ماع _ ادا 0 ) نيرخالاو نيلو الا نإ لف ) ىلاعت هلوشب كلذ

 نينو ( مسقأ الف ) هل وهب لثالدلا ةماقإ دعب مسقأو ( نور ا متيأرفأ « نونمت ام متيأرفأ ) هلوقبو

 ىذلا ( تيدحلا اذهفأ ذأ ( 1 داك 1 داع مث ) نإ هل هنإ ) هلوقب هللأ نمير اخإ هاك كلذ نأ

 رارصإلا لعو 51 نومزاج 4 منن ّ مآ.« هنول وة وف والخ نودلعت مبادكال (تونهدم منأ) 4 نوثدد>:7

 22 4 دارا نهدملا ل ) امل ( نابجو ةيقو 2 نهدألا ريتسفدل ههجو نيءاسو ) نومزاع

 ةلامتسال مالكلا نييلت ناهدإلا نأ هيف قيقحتلاو' نؤورذكت متنأ نآركلايفأ هانعم : جاجزلا لاق

 عاد انأ هل لوي هودع نع ِرع اذإ ودعلا نأ اك ماكتلا نم مالكلا وص داقتعا نع نم عماسلا

 اذهو ع 5 اذا هك َّق نهدملا لاي ةةسا راصف 2 بذاكوهو ةزهاذم ك.ع نئمو ككإ

 قفاويو مالكم ف نيد, ىذلا وه نودملا ) قالا هدجولاو) نآرقلا وه ثيد_حلا نإ ائاق اذإ

 نإو 2 بذاك ىنلا نإ لوش نم مهن ) نوذهدم متن ( لاذ تولدفا لع روم وهو ناسالاب

 نع ما مدنا مقدص نإ مكن نوذاكو 4 ةحمارزلا بو د هيلع ُُش اك كلذو لع رمخلا

 لالا لكلا ةرولانكتت 3 5 زر نواءجتف مهبسب هنوحرتام كسك نم مياع توفي رفكلا

 ةرابع وهو لاوأ مهمالكب ثدحلا نإف طظدالا حيرضا قباطم ىناثلا نكل ع نيرسفملا 1 هيلع

 لوقو 0 نآرقلاب نياهدم اراك م مف هةهيمح لع 3 نهدملاو ) نوثوءيل ان ( موق نع

 4 ( نوبذكت نأ مقذر نواءجبو ) هلوق انو ّ ًاءرد هددز اج نؤورذكم : جاجزلا

 , نيولشمل) ارثكان] هيلع“ اة فاوز, ذك الوب ؛انزظي اول مكتأ معنلا ركش نولء# ( لوألا ) هوجو

 لصاألا ف قزرلاو : هشاعم قي رطاا عطق نالف لاقي « دم بيذكت مكبدكو مكشاعم نولعجب (ىاثلا)

 اذه ىلعو )2 قاخ قولفذلاو ةردق رودقمبلا لاقي 7 قزر قوكءأللل لاقي 2 فقزرب أم هب ىعع ردصم



 ةيآلا . نوررطملا الإ هسمب ال ؛ ىلاعتهلوق ١

 ديدشاب « نوروطملا وأ نوروطتملا الإ هدسمب ال : لاقا ثدحلا ىن دارملا ناكولو مهرمع لوط كلذك

 ديأتي اذه ىلعو « راهطإلا نمال ريهظتلا نم (نوروطملا) ةحيحصلا ةررمثملا ةءارقلاو ؛ ءاطاو ءاطلا

 هيقاي و نجلا هب لزني ءامسلا نم وه : لوي ناك مهضعب نإ ثيحنم كلذو ؛ رخآ هجو نم ارك ذام

 امإو نجلا هسعال لاقف ؛ نهاك ا ىنلا نولوةي اوناك مهنإف ةنمكلا قدع ىف نولوقي اوناك اك هيلع

 الو نودسفي الف . كف-لاو داسفالا الع نونوكب الو : تلا نع اورهظ نيذلا نورهطملا هسع

 هنوكبو ٠ ًايرتف» هنوكب نيلثاقلا ىلع أدر اذه نوكيف ؛ هجولا اذه لع رطع سيل مريغو « نوكفسي
 هللا ركذ امب مهيلع در لكلاو مملوق كلذ لكو ٠ اهنا هلازكو رحل ا ةاوينعأب زا يىكاو واع

 . زيزعلا هللا باتك فاصوأ نم انبه ىلاعت

 سيل باك ىف ىذلا نآرقلاو ء ردص» ( نيملاعلا بر نم ليزنت ) هلق 4 ةرششاعلا ةلأسملا إ)
 لوعفملا ةدارإو ردصلا ركحذ لوقن ( نيمآلا حورلا هب لزن ) ىلاعت لاق كلزنم وه امإ اليزنت

 اذه ىف زاجلا ىلإ ةقيقحلا نع لودعلا ةدئاف ام لبق ناف ( هللا قلخ اذه ) ىلاعت هلوق ىف انلق اك ريك

 ردصملاب لعافلا قاعت نكل ؛ لعافلاب قاعت امو نال وعف٠ امهالكلزذملاو ليزنتلا لوقف ؟ عضوملا

 ًاضيأ هللا مالك نإو ؛ مالكلا ىف اذه لوقنف ءهب مئاقلا فدولا نع ةرابع لوعفملا قاعتو « رثك أ

 رسيقيل رخآ لاثم ىف رظنت نأ كلو ظدالاو ةغيصاا ثيح نم لوقن امإو « اندنع هللاب مئاق فصو

 غلبأ لعافلاب ةردقلا قاعت رودقملاو ةردقلا ىف لوقنف « داقتعالا ىف أطخو طاغ ريغ نم ىمآلا كل

 هل ناك ىلاعت هللا ةردق اذه : لاق اذإف . هيف سيل رودةملاو رداّقلا ىف ةردقلا نإذ « رودقملا قلعت نم

 ءىثلا قلعج اذا هللا ةفظمر ةئىثنا ةمظع نال“ هللا ٌروْذَم ٠ اذه : هلوق ىف نوكي الاه ةمظعلا نه

 لوعفملا وهو هللاب موةيال ايف هلثم لاقي ظفلب هتركذ اذإو . مظعأ ناكهنع نيابم ريغ ميظعتلاب امئأق

 رآ ذب دق لوءفملا نأ ىهو ( ىرخأ ةعالب ( انره نإ مث 2« لزنه له و ليزا” لاقف ؛ هنود ناك هب

 قدص لاخدإ وأ قدص لود ىأ ( قدص لخدم) هلوق ىف 5 اه لص لع ردصللا هب دارو

 سكعلا ىلعو ٠ ليزذتلا ىنعم لزاملاك ٠ قيزعلا ىنعمب قزمملاف ٠ قيزك ىأ ( قزمم لك) ىلاعت ىلاقو
 لاقيف . ملعلا ىف ىوقأ ئرهلاو . ًانئرم ريصي هب لودفملاو ؛ ىرال لعفلا نأىه هغالبلا هذهو ؛ ءاوس

 راص اي انه قولا ريصيو ةيؤرلا ةجرد غلبب آنيب أءاد دحأ لكسا مولعم لعف وهو . ًاقيزمت مهقزم

 برنم) هلوقو « هللا قيفوتب قف وما جرخيتسيو « مالكلا عضاومب فاتتخي مالكلاو . أيئرع تبان قزمملا
 مالكاذه كلما لوسرل لاقي اذهطو , ماكملا ةمظعب مظعي مالكلا نآل ؛ نآرقلا ميظعتل انكبا (نيلاعلا

 لوسر لوسرلا ناكاذإ « هنود ىذلا كلملا مالك وأ مظعالا كلملا مالكاذهو . كن.الكوأ كلا
 املثم ةمظعال ةمظع هنم نزبت ؟ نيماعلا بر نم لاق اذإف ؛ ماكملا ةمظعردقب مالكلا ظعيف . كول

 نولو#» نيذلا مثو 5 ىرخأ ةفثاط لع در (لبزنت) هلرقو . فئاطللا نم هيف امو ملاعلا ريسفت انين دقو

 الو هدنع نم سانلا ملعيو ذخأي كلملا نكسل . ةتالملا مثو ؛نورهطملا الإ هسعالو' باتيك ىف هنإ



 اقو ةياآلا . نو رهطملا الإ هسعال : ىلاعت هلوق

 ريغ ىلع« مالسب ااهولخد!لئاقلا سيل هلوق نيبو « انآرق نذإلا دصة لع« مالسب اهولخ وأ : لئئاقلا

 ةروهشلاو ؛ ةوهشلا ةافانم ىلع ةدايعلا نأ وهف لوقءلا ثرح نم بارجلا امو: نآرقلل ءىراقب دصق

 ًائيش هتشي منإو  امهنءولخي ال آد ناف..-سالا هتك اوف جرفلا ةروش امإو ؛ نطبلا ةووش امإ

 ةجاح ريدصصت لب ةروش قت ال دق نطبلا ةرهش نكسل « حوكدن لاو بورشملاو لوك ا ل قي

 : توكل نأ توقفت انا ريدل محلو ) ىلا.هت لاق اذهلو ؛ فوخلا دنع ةرورضو عرجلا دنع

 نع 6-2 دلو جرفلا هو وش ا 0 ةروسلا هذ_ه َْق هائيب دقو ةووشلا د4 لب ةرورذ الو 0

-_ 

 لب طق ةيندب ةدابع 0

 ةروش نك ل الو نطلنلا ةووش 2 امو ) ةالصلاو موصلا نالطبو 1 هب جحلا نالطبب عراشلا -

 لوقتف اذه تبث اذإ ٠ ًاضِزأ ةالصلا هب لطبت ملاميرو ٠ جحلا نود مودلاو ةالصلا هب لطب ةدرجم

 5 نع جرفلا ةرهش جرخت ملف « ةرمشأل ةمضنم اهف ةدابعلاو ؛ ةضع ةرهش

 امم بجاوف 2 ةءجرفلا ةوهشلا ءاضق لدلد ىلا جيبو 6 ةينطبلا ةرهشلا ءاضق لدلد جراخلا قد

 لازنإلاو ثدحلا دنع رهاظلا ريبطتب ىلاعت هللا رح : نايذاحتم نطابلاو رهاظلا نكل , سفنلا ريورطت

 هناف « ةبانجلل لاستغالا دنع هنطاب ريرطت ىف رظنبو ةريصب هل ناكاذإ ناسنالاو « نطابأأا هقفاومل

 لاستعالا نأ اك اذهو + ةووشلامءاضق لك الا نال تذحلاب برك لك الاب ءوضولا تحي نأ مزلل

 كلذكف : جاليإلاب ءاضق هنوكل جاليإلاب اك و « ةريربقلا ءاضق ليلو من وكل « لا. الاب تح ودلع

 ل وِقَبفرَةرزوزيضوو ةجاحلب وكي دق لك الا نأ مانيب ام. وهو نود كمرسرانيه ليوقتف كك ال| ود: تالدح ذل

 جالي الا م .٠ ةوبشلل هنوك ملال ولكأهنأ مع فالح اذاذ 0 ةمالعإ الإ ةرهضلل هنوك ملعيال لكلا

 ثدحلا نأايكو 1 ثاد> لاك لازنإلانإف 1 ءاللنو هال اع ١ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ) امك (

 لصاللا وهجورخل اوهىذلالازبإلانركي نأ ىغبذي كل ذك ٠ ءوضولاب ا<| ىف لصأ وهو جراحلا ره

 عاجلا ىهتشيال لا زيإلا دعب ناسذإلا ناف ةوهشلاو ةجاملا ءاضق نيبقي هدنع نإف لسغلا باج إ ىف

 كلذ نإذ » راثلا ةّيدسم م لكأ نمد ءوضولا 2 ملسو هيلع هللأ ىلص هذع ىرراف ) امهمنانو ( رهاظلا ىف

 ماعطلا ىوتسي نأ ىلإ ىبصي ال رطضملا نآل كلذو ؛ هليلد ثدحلا جورخ نأ اكةورشلا اضق لولد

 3 ةرورضلاهب عفادال ةروهشلا 4ب ضاق هنأ ىلع لل خبطلا دعب هءئشلأ لكأف 3 ناك ينيك 071 لو راذلاب

 أرقي نأ هل زر ثدحملاو  نآرقلابنجلا أرقي نأ ىغبذي الف « ةبانجلا ةدارعلا عماجب الف « ةض< ةووهش

 . ةض ةروش,نعان وك سا ثدحلا,نإلل

 مهاقبأو ممرمأ لوأ ىف هللا مهرهط ةكالملا مث ( نوروظملا الإ ) هلوق 6 ةسعساتلا ةلأسملا ١



 ةنآلا ٠ نوروطملا الإ هسم ال : ىلاعت هلوق ١4

 عملا ةلب جم قيال ود اق ؛ داتا ليا 2 نأ ىعت هه دادخإللا ل كلذو ) ىنعملا ف 4 اهإ عون

 كانه وةناهالا ةلباقم ىف ىف ما ا كلذكف اههن# ةذحاو: لك نع جور سا سملا كرتو : رهظ ريغ لع

 نسللا:كرتتوت انيهطتاالاو اءاكما ن وكي الا فحتذملا "سعال ند نأ :لؤقتف ةلاهإ الوب ماّزك] النك

 ىعم وهو زوج الف ةناهإلا ثدحلا م2 ناملا"َفؤ؟ ميظع :لا روطلا ٍلغ سملا ىف نإ ,ٌدضلا نع خجرخ

 . ةجردلا ىف هنم ترقي نمو هللا همحر ىعفاشلاب قءاي قيقد

 دارأب ةيآلا هذه ريسفت ىف هركشفت لاح ىف فيعضلا اذهل تحال ( ةيبقف ةفرطا ) انبه نإ مث
 عنم هللا همحر ىعفاششلا نو تانك ارق ل1810: ىلع بجيف هللا لضف نم اهإذ أنه اهدييقت

 عنب مو نارقلا ةءارق نع بنجلا عم مث نيرهاط» ريغ امباعجو فحصملا سد نم بنجلاو ثدولا

 هلوق حيرصب دجسملا نع هعنم ىلاعت هللا نال كلذو « ىلاعت هللا مالكن م هنم طارنتسا وهو ثدحملا

 دجسلا لود ندهعنمااركذلل الهأ ناك ول نال ركذلل الهأ سيل هنأ ىلع كلذ لدف ( انج الو )

 ( همسا اهيف رك ذي و عفرت نأ هللا نذأ توبب ىف ) ىلاعت هلوآب لودلا ىف ركذلا له ال نذأ ىلاعت هنال

 ا را كل من ورا راسا 3211 رع قال يندم اا ىف كال نانو املا تالا

 ذ ثدحلا امأو . امهدحأ نعو امهنع عونمت هنأو هيف ثكملاو دج لا لوخد نع ًاعونم ناكامل
 هياع هللا ىلص ىننلا ذوجو دج ا لخدي ناكن م ةباحصلا نم نإف دجسملا لوخد نع عوذ# ريع هنأ

 فالتخا ىلع ثدحلاب مك-حلا هءزار صاخلا مونلا ذإ آثدح مونلا سيلو دجسملا ىف موقلا مون ملسو

 نإف ؛ ةءارقلا هلْزاخ ركذلل لهأ ريغ هنوك ترمي مل دجدملا لوخد نه ًاعونم نكي ملامو ةمئ "الا نيب

 واط كنا ده نأ رقلا ل ووزان56 ةةةددل ادفعتلسأو حبس نأ 'تنجلل نرالا نأ قضي ناكز اليق

 ركذي ) هلوقو ( ركذلا ىذ نآرقلاو ) ىلاعت هللا لاقو ( كهرّدلو كلءركذل هنإو ) ىلاعت هللا لاق

 ةالصلا هنم دارااو ء دوجسلا لع موقلا دجسمو ؛ ًادجسم ىمسي دجسملا نأ ملعت انأ عم ( همسا ايف

 ثيح نمو« ( همسا اف ركذي ) هلوق ن؛ مووفم نآرقلاف ء نآرقلا ره ةالصاا ىف بجاولا ركذلاو

 رفعتسا لاقنم لاف ء أرك 5 ريغ اءالك َنوكسيف هانعم. هب اديرم نك ذي امر. نآرآلا ريغ نأ وه لوملا

 نئاكر٠أ نع ربخأ كلذك ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لو>ال لاق نمو ؛ ىمأب هسفن نع ربخأ هلل

 ؛لوقلاب هريغل رمآ ريدغ هل لئاق وه لب هب ماكتم سيل هنإف ( دحأ هللا وه لق ) لاق نم فال

 قلاع و-مف مالكا ددصق ىلد ال ركدلا دس ىلع الإ نوكي ال ىذلا ركذلا وق نآرقلاف

 راسبخإلا دارأو ( مال !هولخدأ ) لاق اذاف لبق نإف « نوكال دقو . ًاركذ نوكي دق هريغو

 ”"راتبحإلا“نضف لق! ركذ نمو« نآزق ةدسفن ىف وذ لون « أرك ذؤ انآ رق نوكك,أل نأ ىعفي

 10 جرخت ال ناك نإ و « نآر قلل ام راق هنوك نع جر لوذدلا ىف نذإلاو ركع ل

 فاطا هيف باوج اذهو « تلطب امل ائراق ناك ولو هتالص:نآل_ظب نم لوقت اذحلو

 لوق سيا لاق, نأ نيب تقرف ىف ثيح نم كلذو « باشكلا اذهل علانأظملا هل هنتي نأ ىغبفي



 ١ع ةيالا . مرك نآرقل هنإ : ىلاعت هلوق

 دارملاداكنإو ء روش.« يف ءىشلا امإو روتس سيلووف حوالا بات.كلانم دارملا ناك نإف ( نونكم

 ناكاذإظ هاند 520 كو مزو ؟ هنع كال لاف يكف ًاينزوت دع 0 هنو 2 مدخت ف-حصملا وه

 نيءلاب ظعحلاو نوصلاب ىنتكال أروع اقاوم ناك اذاف سانلل رهاظ وهو 2 نيدلاب ظفح ا ريغ

 نسعبل اها ًايقادم لعب م نو قاوكب راف ةان دادزب هنزع دادزت املك مث نويعلا نع رتمس لب

 وهوموزلا ادارأو ماللاركذف ء ظفحلاةءاغظوف< ىأ ( نر :كم ) لاَقف غلابلا نوصال مزاللاك راص

 حرأل نإ ) فاثلاباوجلاو ) دوجولا ليلة ىأ 3 ند كييك نالاق.: لدم وع : حيصفل' مالكلا نمبأب

 انك 08 نوروطمم وؤالإ هيا رظني الو 5 نوصوصي 2 الم الإ هيلع علطي ال نيعلا نع روءلسم ظرفحلا

 ةلْياف 2 لوف نإف ٠ نيف رائد | نعدو همم ( نم 0 1 نيعأن عر ءدإا 0 روةسم لى و و نايرفلا

 عرت#« هن ]نول ويا واكمل راه كلا ىلعدرلا ةيك ماتا وه لوشن وتاتك و ف وورش اك اميكاتك | كارلا

 نجلا مالك ,ءم ةيلع 6 ناك نإ اولاق مم مش 2 مالك عفدنا هيلع ءورقملاقا الف 0 ىئ ردهم هدنع نم

 اللضف 221 مالك سيل 002 ه1 أمدعب الإ كلما هيلع 4 لزني م ىأ ) بانك ىف لاقت

 ةدئاف 0 5 ةرهاظ ةيدئاق) 2 ّق و انك ناكاذإ اناق اذإ م 5 نجلا مالك نركب نأ

 لف ىأ ) ةرهاظ عك نيلوالا ريالا هنإ 5 لاق نم ىلع 1 نوكمف ) نوي كك َْق )هنوك

 0 ) َن ووروطملا الإ ةشكال 1 200 تاعك ُى ( وه لي هياع نوءلطيال مو 0 رافيكلا اهءلاطد هلل

 ) كا ( هلوقو )ع هدنع نم هرك ذي لاق نمىلع 3 راص اآرق 4 5 هفصو نأ ا 0 5 ايف نيد اذاف

 ) لوك ( هلوقو 0 هر اع ف عز 5 ,روعدأ 1 فرتءاشث مح نجلا هيلعدولتي 3 لاق نم ىلع در

 8 نياواللا ريطاسلا ند هك بابك ل ءور#م هنإ : لاق ند ىلع هر

 وه لاقي نأ لمت<و . حيحصلا ىلع باتكسلا ىلإ دئاع ريمضلا (هسمب ال ) 6 ةعباسلا ةلألا ١
 0 راءخ ]| ةءيصلاو « تور يطأ أ الإ نآرقلا سعال :.ه هانعمو (هن]) هلرق نم رمضملا هيلإ داعام ل دئاع

 0 وطلال 66 رايخإ (رصارت تاهلطأاو) ىلاعت هلرق 5 7 ىلا ىعمب هله 5 ف كالللا نكمل

 وع مك ىعم رامخإ وره لاق ؛ أدي م ىلع حصألا رهو 0 ظوفحلا حوألا باتكلا نمد دا نأ لاق ن .ُه

 1 هلوآ ك كفا خا فدصاا دا آلا لاق نهو؛ با5 .كلل ( 4 هسا و 3 رهضملا نإ | داق اذإ ًاظفل رايخ]

 5 هل هجوالو يأ رعاللال 6 املأ هيض 4 | تباجوىنءمو الخرم ىكم 0 ةياطع نبأ هله ف.ءض هج و هيفو

 نأ نأ حرحصلاف . ظوفمملا حوألا باتكسلا رم دارملا ن أ حصألا ناكاذإ 6 ةنماثلا ةل البا 2

 فدصاا سم زوجال : هلعيلاعت هللا ةمحر ىعفاشاا لوق حصر فيكف ٠ كانكلل هسعال ىف ريمضلا

 هيلع هللأ ىلص ىذأا نإو 00 لإ نم 5 ا هب الإ حرص نم ةانيخأ 8 5 رهاظلا لوقت 2 كثدحدبلل

 ىلع ةءالا نم هدأ 1, » رهط ريغ ىلع ره نم نآرقلا سعال م» مزح نب ورم لإ بتك لسو

 رروط ريدل سسللو ميظدتلا ىلع ةلادلا تافصلا ند ةفص رهط نعل نإ لاقو٠ طاينةسالا قرط

 لق ب رطاسموو



 ةيالا . محرك نآرقل نإ : ىلاعُت هلوق نكن
 ليس حسب سس سس م سس

 توذالللو 5 4ب جدحو هن كمثل ميكحلاو هدم انو ل لذدع هيقفلاف )2 ءاظعأ ايش هم باط

 ًائيش مولعلا ند موفيال ساحل نم 00 نإف هدب ربأم 4م لان هيلع لبفأ نه لكءاققيك هنوكساذ

 ةيكاذتم ريعل 5 ثدرو هؤر#ب 0 ظفح صخ ىرب أملقو (هظفح هياع لوس نآرقلاب لغتشا اذإو

 "11 ) لدي ل فق وت ريغ نم نآرقلا ور ءارقلا 2 فرح اقر> لدبي الو ) ةماكب

 هظوح ا أرقنمنإف 2 كعك ا فال 0 هىذ 4م هةعم قال ه4: ع صضارحعل نم لكذأ اناوُع

 تن الو هت زعل ءئ# هرم هةعم قال 5 نم نآرقلاو ١ ادد هلقثي ْئك هاند هيأقب قاعد 27 مْ

 .«.مزاعلا اس نع ةانغأ ةجاقلاب هيلع لبقأو هب لغتشا: نم. اك هتوكللو-.« ظفحلابأ ةمزايال قم'َدنَغ

 6م دنع )' ناو را ةينال وهن كااذ افاما 6-0 ًافزرط# انشا دامج ( اناتكك قن] ىلاعأ ةلئوقأو

 نأع ماسلا كدشيال '«.هتين ىف ميرك لجر نالف لاقي 5« باتتك ىف نأرق وه ىأ « نآرقلا : فورظملا
 اكياح نك اذإ رك ريدغو « رادلا ىف ناكاذإ ل هنأ هب كي رب الو دعاق رادلا ىف 0 لئاقلا دام

 كل ذكف ؛ تيبلا ف وهو ميرك لجر هنأ دارملا لب ؛ هتيب ىف رك هنأ هب ديربال هنأ ًاضيأ كشي الو

 ف 5 اجذلا ف 7 1 هنأ ىدعم لع 3 هع كف ظل تى هنادقكاف وهو 5 07 ملا نأ انره

 هيأا درت ١ لك الا ناف . و فار خم ال-جر 1 3 : م لئاقلا نأ لو لك مهفيف 3 2 كسل ف مر 5 لجد نالؤ

 نآرقلاف . ركن أرق كلذكف ؛ ةيسافنا ىف همر“ ف اع دأ رأ امإو « م 5 وأ دعاق هسفن ق ىف لجر

 ىلاعت هلوق عرمج وه فوراظملا ( اههناث) رافكللا دنع ًاعرك نكي ل نإو ظوفن#لا حوللا ىف ميرك

 دارالاو « ىلاعت هللا باتك ىف ( نريلعامكاردأ امو ) لاقي مباتك ىف اذك وه ىأ ( رك نآرق )

 ميظعتا| ىف غلب ألوالاو : ح < لكلاو (ميرك نا رق هنإ ) بوت كم هتعز ظوغ#ا حوالا ىف هن كمن

 ٠ ىوامسلا ءورقملاب

 حوللا هنأ حصالار هو ( لوآلا ) هرجوهيف لوقن ؟ باتكسلا نم دارملا ام ( ة.سماخلا ةل أملا 2

 0 5 ) كاذلا ١ ظروف حوا ىف 00 نآرق ةره لب ) لاعت هلوق هيلع لديو ظرفحملا

 ىعس فيك ليق نإ اههريغو ل-.إلاو ةاروتلا ىف نآرق وهف ةلزنلا بتاكلا نم باتك ( ثلاثلا )

 وأ « امهريغو ما.قلاوباسحلاكردص:امإ وهف د>اوال ناكاذإ وهو « لاعف باتكسلاو أباك باتدكلا

 « ردصملا ىندم باتك ىف نوكي ال نآرقلاف « ناكاىفيكف , امهريغو ماثللاو سابللاك بنكي امل م

 اهنإ « باكلاىفن وكيال بوتكسملاف ؛ قرووأحول ىف ًابوتكم نوكي او «بوتكم ىف نوكي الو
 واق لوبا لم كتملا جناب تاعكتلا نأ اراك كدب قزاز ٠١ (ذ طرؤكتذ اه لوقا / "نشاط وقل انف ناوكو

 حوللا نكسل «بوثلا هيف ناصيام ناوصلاو : هب مللي م ماثللا نإف ؛ هيلع بوتكملا وأ هيف بوتكملا

 . ًاباتك هتيمست حص هيف بتكي ىذلا الإ نكي ملا
 ضب ) لاق ؛ ( نو:.كملاؤاؤللاك ) ىلاعت هللا لاق روتسسملا وه بوتكملا © ةسداسلا ةلألا 2



 ا ةيالا . ممرك ن آر قل ] : ىلاعئهلوق

 بجو امب ىلعأ ًائيش ىطعي ةاكزلا با, ىف مطوق ءارقفلا لع در نم لوق داسف نيبنس اذ ته ىلعو

 لخلل ركمتت نازتجلا لاهةةقيخي 4 اصيل فارق هس ابتلى ذ قي طي اذ! نرونح كعلارل

 كامو أ رو وأبنناج ذخلأ انت لاقي نأ روجر« كووقلل قدم نايرقلاك لشن لاديف! نلقي لو

 . ناب رقلاكهب ربي ذل مها وه

 هنوك نورك:. اوناكام مهف نيكرشملا ىلع درال مالكلا اذه ناك اذإ 4 ة.الاثلا ةلأسملا ١

 هلوةوهو لكلا نع رابخإ هنأ (امهدحأ) ناهجو هيف لوقن ؟ (نآرقل هنإ) هلوق ىف ةدئافلا اف ًاءورقد

 نيس هو (اهييناث )اهب نوري !'واكامأ هو اعرك انآزق هناك نزوركني انوناك بنا( عينك اتا

 هتعمس عومسم هنإ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو هدنع نم عرت وه اولاف مأكل والام

 1 اا رقي لسوهيلعهللا لص 0 للا ااكامو « ًاءورقم مدنع نآ رقلا ناكاف كيلع هتولتو

 أرقيل لسوهيلعهللا لصوبلا ىلع ءورةمهنوك تبثأ (نآرقل هنإ) لاق املف ؛ ءاشنإلاو ة هللرقلا وسار

 هضعبو ايندلا ىف هضعب دبآلا ىلإ أرقيو ٠ ءىرقام ةرثكل انآرق هامس ( نآرةل هنإ ) ىلاعت لاقف لَتيَو

0 

 ١ نارا رك 0 نأ ىهو ؟ ةفيطل هيف ( رك ) هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 32
 رركت ملهلئاقل لاقي هيف ليق ولو ءأيناث هر كنب الب كوالا ملأى امش لاه نمار انشق 0ك 3و

 ةردلتلا و رفكل 2 (مرك) ) لاق « أ رقيو ءىرق ءورقم ىأ (نآر قاهنإ) لاقاملىلاءتهنإ مث ءاذد

 عم ثيدحلاب نآرقلا فصو نأ عشب انه نمو « ىرطلا ثيدحلاو ضغلا مالكللاك رهدلا دبأ قدو

 ةعاملا عمس عرق امو « ةعاسلا مالكهن اكن وعءاسلا هعمسي مدق رهف ًادد» اذه نم دمتسي مدق هنأ

 عهاسلاذاذتااهب نوذذلتب اندحأ نم هوعمس اذإ نينسلا نم ف ولأ ىنلا لبق هوملع نذلا ةكئئالملا نآل
 ناكىذلا وه ميركسلا ليق  حدملا تافصل مءاج مس ميركسااو « لبق نم هل ركذي مل ديدج مالكب
 ميرك هل لاقي لب ؛ ًافاطم ميرك هل لاقيال ىكذ ري غ هلصأ نم نإ ىتح ؛ لضفلا رهاظ لصألا رهاط

 ميرك وه لاقف كييف عم الإ 2 رك هل لاشي ال سفنلا 8 0 لصالا 0 ناوك نمو“ ةسافنا

 لوسي وأ ؛ سانلل هؤاطع رثكي ىذلا وه درجلا ىخسلا نإ مث . هسفن ىف سيسخ هنيكل لصالا

 سانا نأوهو ؛ ببسل كلذ نكلو ةقيةحلا ىلعال رخآ لضف هل نكي مل نإو « اي رك ىمسيو هؤاطع

 هريغب نوحرفي امم رثك أ ىظي نم نوحرفبو : مهيطمي نم نوبحب ٠ آملاع وأ ًادهاز اوأر اذإف

 هكرتد رج سفنلا مث رك هن ومس ًائيش مهنم بلطياال ادحاو اوأر اذإ مهنإ اذه ديؤبو٠ رص

 ميركسلا لاقيف لصألا ىف امأو « ةئءدرلا ةداعلا ىف هلك هك بعص مهْمذخالا نأ ال ءاطمتسالا
 ىف ىخسلا نأ اذه ىلع لديو ؛ لضفلا روهرظو لصآلا ةراوط نم ىغبذي اه هيف عمجت ا ىذلا ره

 لصألا رهاط ىنع مركح أضيأ نآرقلاف ؛ مثل هنإ هيب لاقيام هنم دج يال نأ ىغبني هتلءاعم
 ند لك نإف ماوعلا مووف« ىلع ميرك أنبأ نآرقلا نكل حي هانعمو « حيصف هظفا لدغ رهاظ



 اتم نآرَقل هنإ : ىلاعت هلوق ١

 5 22- رادادع 7 - 0 6 ةريلر 2

 (0/42 نورهطملا 1 8 2( 0 باتكفف « اد ميك نار 2 5

 ه2

 هن ام هدرة وو
 (/مْ ارو لو

 مزل, الو روهظلا ةياغ ىف اهعضاومب بك اوكلا صاصتتخا ةلالد نآل كلذو « رشحلا ىلع ةردقلاو

 : ةيوذعملا امأو « هنم رهظأ ليلد ةفسالفلا

 ةرات هنولم اوناكنآرقلا ( لوألا ) نارجو هيف لوقن ؟ هيلع مسقملا ام 4 ىلوآلا ةلأسملاف ١

 افعل (نآ رقل) هلوقو ٠ 1 وهو رسكأو ليخدم ) امهنانو ) كلذ 20 وم يارخأر ا 0

 . كلذ نيبذسو مالك
 (مسقأال) لاق ال لوقنق ( مسقل هنإو ) هلوق ىف ميظعلاب هفصو ىف ةدئاقلا ام 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 وأ وأ مسقي سيل هنآل ءاذمم مسقلل اكرات تسل لاق . هيلع هب 0 000 مسقأ ال : هاتعم 0

 . هتقيقح ىلعو ساللاب زجل مق هم مظعأب لب ء هب 0 مظع ماقوه لب ؛ مع 0 هدا

 نالف تلح مسقملا ف كاع هظملاو 5 ثلا تلح و4 خازلا 0 ا 4 ١ادلا ةلأ لا

 مظعلابف لجو زع هللا قح ىف ام أو . ةريبك اهءاث 1 نآل ةظاخم نيع هقح ىف لوقت مث . ماظعلا نامبألاب

 نإ ان اذنك الل رعقرؤاملا كامارو ككلق لكيت" هلت كاز“ قل "5287 انف 5 1 كتكات اهو كلل

 سواك كلذ | اكان و ةفئافعا ءانجعأ سةكرت قولا 1 ميظعلا مسجلا نأ ا. كلذ هنف ميظعلا ىنعم

 ! ةييككا] دفعا دوو رق ةجعأ 0 3 5 قر ىذلا مظ ظعلا نو مظعلا

 بر نه ليتنا .نوروظملا الإ هدب ال « نونكم تاتك ىف رك نآرقل هنإ 5 ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو 4 نيالعلا
 (امهدحأ ) ناءجو هيف لوقنف ؟ اذام ىلإ دئاع ( هنإ ) ىلاعت هلوق ىف ريمضلا ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 نون رك ازانتكلالاكوا) لكنلا ادلك ًاقوواومتع ناك تلي دمع ىلع لزنأ ىذلا مالكلا وهو مولعم ىلإ
 ةروس ىف قبس ام عيمج وهو روكذ» ىلإ دئاع (نآرقا هنإ) مهلع اذا ل اقفال فتم ] ودل ماع

 ) مسقأ هنإ و ) هيف لاق ىذلا مسقلا 5 امهيلع ة ةروا كذا لئالدلاو قر ملا ,دي>وتلا نم ةعقاولا

 باتنك ىف ميرك نآرقل هنإ.) لاقف ٠ هدتع: _.رء عرتو د مالك هاك اذه اولاق عادل كاد

 : كريد

 طر ماعد را تارع ىلا ]عنف ؟نططط ؛ازيغ مسا ناي بنل 14 ةيناثلا ةلأسملا 0

 لاقي اكاذهو ( لابجلا هب تريس ًانآرق نأ ولو ) ىلاءت هلوق ىف هلمو ءورقملا وهو لودفملا هب ديرأ

 (ىنورأف هللا قلخ اذه) ىلاعت هلرق ىف كوهو هرودق» ىأ ىلاعت هللا ةردق ىلإ رظنا ميظعلا مسجلا ىف
 نداكلا وأ يراكمملا مف هب ىل< امل ناولحلاو . هب برت, امل نابزقلاك أرقي امل مسا ( امهينام )



 ١/4 ميظع نودلعت ول مسقا هنإو : ىلاعت هلوق

 ليغ سول عر راسك احلاها ةعؤلا 11 نمر طول كلا 1 نإ عع

 نضَعَب لاق( ىأر نأ الوله 7 ٠ هب تمه داو ) ىلإ هلوق ىف لوقنف اذ- درو دي لهل شع

 ةقولطلا فيرد خا انهو لان زك داانعات طاب وهو ؛ هنم عقو ملا نركت دف كلل ازاي طاقللا
 اذإ :ةقاردلات كأي مل مئاقل دير نإ نودعتول - لام م 1 رعت ار ج حلصي ال مدقتملا نآل

 كلذب دصتي مل ةيلكلاب فوذ- باوجلا لاقي نأ ( امههدحأ ) نيهجو لمت لوقلاف اذ نيت

 رك دتبولر نأ ةقلقحتو ٠ نودلعتال مسقل هنإو : لاق هنأاكو ءول هيلع تلخد اه ىن داري ان]و « باوج

 ظ فتم مهلع نأ اندافأ نودلعت ىلعول لاخدإف ؛ لوالا ءافتثا:نم دب الف« هريغ عانتمال ءخدللا عانتمال

 دصقي ال ثيح ؛ عنو ىطعي نالف : ىدعتلا لعفلا ىف مل وقك وهو « لعن مل وأ باوجلا الع ءاوس

 كرتو « ةقيقلا ريغ ىلإ لودعلا ةدئاف اف لبق نإ اذ- ه ىلعو « ةردقلا تابثإ دارب , اعإو « لوعفم هب

 ىوعد. كلذ ناك نودلعت ىل ::لاقننهمنآلا ىنالا ديك أت : هندناف لوة:ف ؟ دودملءت الو مقل هنإ : هلوق

 لمحل ءادتبا ىالاقا ذاق دك متلعفل نوملعت ول لوي . لعن ال انإ تلق مل ليقو بلوط اذإف « هنم

 ببسو ليلدب قاعت ريدغ نم الوق نوملعت ال نإ لوقأ : لاق هن اكف , ىنالل ًاديرم ناكنودلعت ال
 نأ ملعف ٠ هومتمظع ام ى:كل هومتمظعل نوع ول : هريدقت باوج هل نوكي نأ (امتانو.)

 . نودلعت الف ميظعت الو . منيعأ ىف مظعل نوملعت ول ذإ « نودلعت ال

 لوآألا هجولا ىلع انلق ؟ ال مأ لوءفم هل له ( نولعت ول) هلوق ليق نإ 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 سَ ! لع عال لاقي نأ لمتحيو 5 ١ لع عال لاق هن 7-1 ؛ عنعو ىل طع نالف : , موق ىف ع هل لودعفم ال

 . الصأ ًائيش نودلعي ال منال ؛ نسحلا ىف لخدأو غلبأ لوآلاو ؛ لوعفم هل نوكسيف.. مسقلا مظعب
 مص ) هلوةكوهف , ةعطاقلا نيهاربلاب ةرهاظلا رومآلا هذه لعلاب ءايشالا ىلوأ ناكل اوملع ول منال

 ع كل ناكول ( امهدحأ ) نيهجو لمتحي ًاضيأ ىناثلا لعو ( لضأ مم لب ماعنًآلاك) هلوق ء(
 . هومتمظعل هتمظعب مع ل ناكول ( اممناثو ) هومتمظعل مسقلاب

 مالك وه : لوقنف ؟ هدعب امو هلبق امب ( نويلعت ول ) ىلاعت هلوق قلعت فيك 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ؟ضارتءالا ةدئاف امثليق نإذ متقدصأ نودلعت ول م.يظع مسقل هنإو : ةردقت مالكلا دانك ضاع

 هلوقب ةمظعلاب هفصي نأ دارأ ( مسقل هنإو ) لاق امل هناآل ء ضرتعملا ضارتعا عطقب ماهنهالا لوقت

 اف كلذك ناكول نولي اوناكو « مجنلا 0 للعلا نوعدي و كلذ نولبحي اوناكرافكسلاو ميظع

 نمرهظأ مالا انركذ ام ىلعو ؛ عطقلا مكل لصحل ( نودلعت ول ) لاقف ؛ نظو ىلع انل لصحي ال هلاب
 اوك راف افكلاو « نيمس قدصإ نام م حضاو آلا هاذعم (م 5 >ل)لاو ,ة نإ اناق انال كلذو ءاذه

 نإ هنشرالاهاألااو هكر ذكناكامل تؤ ةررزالةمازل كاقني كافي عطقن ن رضوا ووهظلا نرأذ:ناولؤأفب
 ) مسقل هنإو) هلوقف مسقلا جر هج نكرة ولطملا لع ليل د هسسفن ىف وهف |مسق هللا هلعجام لكذأ أني

 ديحوتلا وهو « هلولدب متفرتءال ههجو نريلعت ول ىوق ناهربو لياد هنإو « قيقحتلا دنع اع



 ةبآلا . موجنلا عقاوم مسفأ الف : ىلاعت هلوق 2

 براغملاو قرامشملا ( لوآلا ) هوجو هيف لوقف ؟ ىهام موجنلا عقاوم 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 اهزانمو امجورب ىف ءامساا ىف ارعضاوم ىه (ىناتلا) مرجنلا طوقس اهدنع نإف ءاهد>و براغملا وأ
 « موجنلا رثتنت ني> ةءايقلا موي اهعقاوم ( عبارلا ) ةحازملا دنع نطايغلا عاينا ف ارعقارم (كلاثلا)

 اهناعم وأ ؛ نينمؤملا ىحملاصو هلسرو هتكئالمو هدابع بولق ىهف « نآرقلا موجن عفاو» ام

 . امن تدرو ىلا تاك اذ

 ١ ةليلج ةدئاف ممذ انلق ؟ ةدئاف ام مسفلل موجنلا عفاوم صاصتخا ىف له ( ةسعاخلا ةلأسملا «
 ىف هانيب دقو « لئالدلا رم ىه كلذك مسق ىف اك امعقارم مدنقلا نانا نا

 ها رحل ةكردك انزاذاثم ا نو اا و مجالا ىفو ؛ روطلا ىفو . تايراذلا

 هتردق ليافناألا قى ندضلا دا#إ ىلإ هثراشإب نيب ©.هتومو ىلا نه ىددألا قلخ ركذ ال ىلاعت هللا

 هرايتخاو هتردق أضيأ قافآلا لئالد نم ركذ سفنالا لئالد نم السيلد ركذ اهل مث ء هرايتخاو «
 ًاماطح هلعجو هعرز ىلع هتردق ركذو « كلذ ريغ ىلإ ( ءاملا متيأرفأ « نوثرحت ام متيأرفأ ) لاقف «

 نه ركذ نكي لو « راتخم نيدضاا ىلع رداقلا نأ ىلإ ِةْراَشِإ « ًأجاجأ هلعجو : ًابذع مارق ءاملا ةقلخو

 مسقلا ضرعم ىف ىوامسلا ليادلا ركذف , ًائيش ةبوامسلا لئالذلا ٠ ًاضيأ امنإف « موجنلا عقاوم لاقو

 ءاوتسا عم عضاوملا نم هريدغ نود ءامسا نم عضوه ىف ددحاو لكن وك نآل ؛ راتخالا لياد

 ةيقافالاو ةيسفنلا نيهارباا ىلإ سيل ( موحنلا عقاومب ) لاَقِف رات لعاف ليلد ةقيقحلا ىف عضاوملا
 نضراللا قو ) ىلاحت هلوقك اذهو ( مهتسقتأ ىفو قافآلا ىف انئايآ مهمرنس ) ىلاءت لاق كرك ذلاب

 يا ندعو امو مكةزر ءامسا فو «نورصبت الفأ ك- هلأ قو“ نقف ارلل كابل

 ىذلا مسقلا نلإ تلاع كم ايو )م .ظع نودلءت ول مسقل هنإو ) ىلاعت لاق مث انه كلانتك ةنالتتلا

 روظت مل ىنلا رداصالا فصوت اذ و ردصملا ركذ نمضتي هنإف ( مسفأ الف ) ىلاعت هلوق هنمضت,

 ةيودحنلا | أ ةيونشم روض ا 53 هن رض لاقيف « لعفلا دعو :

 نأ ملعيال نم ضعب لوقي امبرو ءاذام نودلعت ول باوج لاي نأ وه © لوألا ةل أاماف)

 لسع نأال كلذو . مدقت.ال طرشلا باوج نأال ؛ مضاوملا عيمج ىف دساف وهو مدقت ام هباوج

 فورهلا نم هريغ الو ماق نإ اديز لاقي الف ؛اهدوجو لبق نوكي ال !هتالومعم ىف فورلا
 ناكاذإف « امهريدغو لوءفملاو لعاسفلا نيب زبمو : ىتاعملا لمعب ةبشم فورحلا لمع نأ هيف رسلاَو

 اديان رضا اق'لاقي نأ ز اجت« سلا كردم 0-2 رم ا عضومال ىنعم لماغلا

 هيكل مع ملف سحلاب كردم رخاتو مدقت اهلف فورحلا انو ل

 ق طرشلا فرح ل_ع وك لوقنتف اذده تي اذإ ىف داعم فال. * ةمدقتم اهدوجو ضرف اهرخ 8

 جارخإ نكميال «نأو « نه : تاقاذإف . ةلةّتسم ةلمج امنوك نع نيتلما ند ةدحاو لك جارخ] ىنعملا

 ىلع هفقوتل ىنعملا لمع نم فعضأ اهفرح نأ ملعيا « لج امعوقو دعب ةلمج اهنوك نع ىلوأالا ةلمجا
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 ريغ باوج مدخال قد ال ذئليحو ىفصتت الو جسم 15 ىديب قحلا ل ملأ تنأ هعاطقنا

 ةاكشلا أ ليلدب ار كلذو ««فصنم هنأوإ راكم نيغ هنأ اهنع جراذعال ىتلا نامألاب مسقلا

 امل ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا كلذكف « كتردقو كتوقب هيف ىتتباغ ًاضيأ لءلدلا اذهو لوقي نأ هل

 الإ هل قد ملف , هفالخ م ايف انلداب وهو انلع لضفتلا ديرب هنإ اولاق ى هذي اه نعو لج هلا ءانلا

 لئاوأ. ف نا ء آلا ترثك اذهلو ؛ لئالدلا دعب مسقلا نف ًافاونأ هيلع لاسعت مشا 1لوو مسقي نأ

 :؟ةعاخ نحل عيسلا ىفو 0

 ةيمظعلا كلو قاززلل ز[ قانا قلاع هنا يراك ه1 3114 للا 4 ةييناثلا ةلأسملا 0

 : قياصا فايتاب مسقأت مسقلا الإ قبي مل لاق اودي ملو عطاقلا لسيلدلاب

 هوجو هيف لون ؟ مسق هنإ لوقت كنأ 9 . مسقأ ال . هلوق نم ىنعملا ام « ةشلاثلا ةلأسما 0

 الثا ) ىلاعت هلوق ىف اهلثم ةدئاز ( ال ) نأ (اهدحأف ( كوهنلابا نأ لقنلل ةفااذ ريغ ةلوقءمو ةلوقنم

 (اهئلاث) فقولا ىف كال تراصف اهتجتف تعبشأ ديك أتلا مالب ا ابلصأ (اهنناث) ملعيل هانعم ( ملعي

 امأ . هيلعمسق أر افاكلال وقتل ةمحال هللا و ءال : لاق هن اكاهدعب مسقلاو مهتااقم ىلع هلصأو ةيفان ءال

 ىناافال لوةننأ هريدقتو : ًايبيكرت أزاجممالكلا فنأ ريغ اهاذعم ىلع ةيدان ىهال ةماكنأ وهف لوقعملا

 ىغبني الف حرشي نأ نم مظعأ هيلعى رج امنأ ىلإ ريشي « ىلع ىرج امع ىناأسنال لئاقلا لوق ىف ىهك انه

 ةعقاولا ةمظع نايب الإ ىهنلا كلذ نم هضزغ نوكي الو لصحي ال لاؤسلا نم هضرغ ناف هلأسي نأ

 مهف ولو كيلع ىرج اذام هل لوقي عمماسلا نأ هيلع لديو . ميظع سصأ ىلع ىرج : لاق هن كر يصيو

 ةيح ثاأطخأ :لؤقي انآ مزن حصيف ؛ كيلع ىرج اذام لاق امل لاؤسلا نع ىهنلا همالك ةَقيقح نم

 4دع ىناأنست ال لاق ىذلا ل نا كلذ لوي اه ًاريثكو ال فيكو ىتتلأس مث «لاؤاا نع كتغنم

 لش نأ عماسال نوكيالو كيلع ىرج اذام لوقت الو « ىنلأست ا !كاهسلا نه ةيجات كوك

 اذه ملع اذإ « ىهنلاال ةعقاولا ميظعت دارملا نأ مههاهفأ ىف ررقت كلذ لكل الا ى.رع ىتتعنم كنإ

 مسقأ الل وةيفروهظلا ةراغ ىف ةعقاولا نوكسل هإ نيمجو دحأ ند دوجوم اذه لثء مسقلا ىف لوقنف

 مسقلا هيد ريالورسقأ ال لوةيف نك تأ 2 يم ار نر 0 ف رهظأ هنالل صاألا اذه ىلع هنأ

 مسقملاو هب مد أم قوف هب مسقملا 7 م]و . ةرهاظ ة هل ولا نأب مالعإلا ديرب اعازقز هيفنو

 لوقيوناطاسأاا يساري لذ ريق 3| دايم الور نيك تف كتي: : < مسقأال لوقف هسفن قدصي راص

 م.ةملاو نآرقلاىف درت مل ةغيصلا هذه نأ هيلع لدي (ىناثلاو) 1 ىف هنوكل ًاديرم اذكب مسقأال
 نإ لاكشإ هياع دربال لوآلاو ةقول رومأ تءاج اهنإو « هتافص نم ةفصوأ ىلاعت هللا وهرب

 تافاصلا بر هنم دارملا ( تافاصلاو ) هلوق ىف اكءايشاللا بر عضاوملا عيمج ىف هب مسقملا نأ انلق

 نم روظأ ىمآلا ىأ ( موجناا عقاومب مسقأال ) هلوق اذإف كلذ ريغ ىلإ سمششلا برو ةمايقلا برو
 . هيلإ كءشلا قرطتي اح نإب ؛ هيلع مسقي نأ
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 2 اساء مدى س2 زو ُُ --أ تا

 2/012 ميظع نو عل ول مسقل هنإو «/هد موجنلأ 0 ا اللف

 ناد ل انك ن2" لاك نايفكاظمل 25“ 0 :ع زجعي الف زجعلا نع ءىر. رداقو كيرشلا

 كي رشلا نع همزنت ىلع لادلا مالكلا نم هماقم موقءام وأ, نوك رشي امع ةناحبسو « ميظعلا هللا

 نوكي ال نأ مزل « هتقيقح ىف ز ري الام لكنع هزنم داو هنأ تدقتعاو هتحبس اذإ كنافزجعلاو

 0 تان ةرا او ا ا ثأ هيف مسجلا نآل امسج

 012 32و ل د الر ءىث ىلع نر ,كت الو دمحوتلاب ه- نع ىئتأي هل ذر ى الام لكو. ناكم

 ريسفت ىف كلذ ركذنمو تافصلا نم اهريغو ةايحلاو ةدارإلاو مل-ع 6-1 رداق وه تلق اذإو

 1 يا

 ىلعألا لدب انه ميظنلا ركذ ىف لهو ٠ ىلعألا نيبو ىبظعلا نيب قرفلا ام : ةعبارلا ةلأسملا ف

 ميظعلا نيب قرفلا املاك قا ميظعلا لدب ( ىلعألا كبر مسا حسبس ) هلوق ىف لعالا 2

 ءايشاألا نم مظع ام أم نأ وه هنارب ؛ دعبلا ىلع لدي ىلعألاو . برقلا ىلع لدي م.ظعلا نأ وهف ىلعألاو

 نك كل و < ه0 ناك اذ 0 هنع ددرول هلال 0 رق سحاب زكردملا

 دعب دَهفةهجنمبرقاذإ ريخصلاامأو « لكلا نمبر ةب ىذلا وه لكلا ىلإ ةبسنلاب ميظعلاف هي ١ وهام مظعأ
 ناكو هنم لسا نركب ؛ قوذ 44ج نم ءىش نم برق ةانند هك ع 37 للا مآ ور خأن ع

 ءايشالاف اذه تفرع اذإ ؛ ءىث لك نع دعبلا ةياغ ىف ىذلا وه ءىث لكىلإ ةبسذلاب قلطملا ىلعلاف ىلعأ
 ءانك اردإ هب طيح نأ نم 5 ل6 رع حصف ايبا ءلس ىبعم هللا نم انملع اذإو , هللا حيست ةكردملا

 مظعأوه ل وقنف ءاتءلع هيلإ لص ارك ديزي ةردقو مع عن 2 ءكلعااذإو

 ىنوبث موهفمو ىلس مووقم هيفث ؛ هلدم مرظعال ميظع هانعم .ظعأ انلوقو | :ءاع هب طيح نأ --

 « رخأ ببسب هلثم ىلعالاو ىلس مروفم ىلإ ةراّشإ ىلعلاو ؛ هلثم ىلع الو ىلع وه هانعم ؛ لد هينا

 ظ ىلس ىنعم هيفو؛ اذ هتويقح ىلع ل | 30 "لاو ىدمَو ًاظفل هت هيق> ىلع لوعتسم ىلعالاف

 تورم 32 ظء”الا نمال اءتسانسحأ ىلع الاف هيف بلسال قوبث 5 ظعلا ىف لص الاش اكو

 أسم هيو ( م ظع نرهلعت ول مسقل هنإو  موجنلا مف او“ 5 أ الف 0 ىلاعت لاق مث

 0 طاب 0 ا ىلاعت هللا نأ ره 0 ؛ ( لوألا ةلأسلا ١

 لع اهلاعتساو ةعطاقلا نيهاربلا ىهو ةمكحلا هانآف هل ىغيني الام لك نع هربظو هل ىغبذي ام لكماتأ
 ىه ىتااةلد ايلا و «رودصال:روذملا بواذال ةققرملا ةديفملا روم لإ ىهو ةزسولا ةظعوملاو :اههوجو

 كلذ لك. هسيلع ىلدي ىذلاو اوني لو ءىثب هتضراعم نع لككساا زجيو ا نايئاوتكا 2 لع
 لع هتأؤقو ىعدملا نهذ ةوقل لب ىعدملا روبظل سيل نايبلا اذه لوقي هنأ ريغ هل قبال نمؤي الو

 هر ك ظانملادحأ لوقي امبرو هلاقم رومظيال هلادج ةوقب بلغي هنأ لعي وهو ةلدالا بيكرت



 ١ ميظعلا كب ر ماب ممبسف : ىلاعتهلوق

 انركذ دقو ( كبر مساب حبسف ) كبرل كلمعو كبرب كدلع وهو كسفن ىف لمكت نأ كتفيظو نأ
 . رخأ عضوم ىفو ( سمشلا عولط لبق كبر دم< حبسف ) ىلاعت هلوق ىف كلذ

 كرب حبسف : لقي مو مسإلا رك ذ ةدئاف اف هب قبلي ال امع هيزنتلا حيبستلا 4 ةيناثل ةلأسملا 0

 اذه ىلعو ؛ محقم مسإلا نأ 0 ره ( امهد>أ ) نيبجو نم هنع باوجلا لوقنف ؟ ميظعلا

 الإ ه_سأ ا 1 ىف غلاب 1و ايءظع مظع ا ميظعتلا ةدايز ةدئاف هيف لوهنف باو جلا

 رظعب نه نال كلَذَو ىذا غل 0 هجو ىلع الو عيضو عضوم ىف هما ركذي الف «همظعو

 لوقيال ةن4 رضحت فر راك نإو : هيلع مس ابهر ا ة هتببغ دنع همظعيال اعر هروض> دنع امش

 اف اذه ىلعف ليق نإف . ةمظعلا قاض "ل | امهرتع ومو كحق قلل اذب ال هك مظع اذإف كلذ

 مدقت دق لوقت « ميظعلا برلا وأ ءميظ ءلا كبر مسا حسبسف لقي ملو ؛كلذ ر 000 املا ةدّئاف

 كرارخ :ل اهب دون كنز ملط ربي ١ ةاغأر هاذ 1 وعفملاب هقلعت ناك اذإ لءفلا نأ اك

 ًاديز تيهذ“: لاقي الف فز الإ هيلإ ىدءتيال ءافلا ةناغ ف' ناك اذإو ,أديز كبرض ىدءذيز

 ءهلاث ل و هب ت>بسو هتحبسس : لوقنف نابجولا زاج اممْيب ناكاذإو « ديزي تيقذ ىنءع

 هريغل اوي ةحلا قف حيي لان اك (حئقم مسالا ناكو مم مالاب , حيوستلا ق واع ال: لوقف اذه تبث اذإ

 اقاتاجالا و طاقسإلا ناجااذإ: لق 9ا» هانا ناخ د1 ناز شتت افخ نانذا نو تلا

 ىلع ليلدلا دقت ائمه لرقنف ؟ ( ىلعألا كبر مسا حس ) ىلاعت هلوق 01 اذ_ه نيب قرفلا

 ركذؤراتمل ةنأ ( امهدحأ ) نيهجو نم هريرقتو ؛ ةدئاز ريغ ( مسا , ) هلوق ىف ءايلا لاقي نأ ةمظعلا

 نتاولاق ةينادعؤولاب اوءلؤط اذإو.. هللا ند روذالا "نأ, لكلا قرتعاف.٠ متن مأ نحت :لاقو درمآلا

 تاومدلا قالو اهةلخ ىذلاو ةهلآ اهمسنو مسإلا 8 11 ل 00 ا

 ابك ارتشامدغب تفرتعا لقاعلا امأ كنأ اكو (كبر مساب حبف) لاقت ةقيقحلا ىف ههرتن نحنف هللاوه

 .ةقيقحلاو 0 مسإلا ناف ء هلإ هريغا لهتالو؛ مسالا ىف امك ارتشا مدعب فرتعا ةقيقلا ىف

 .ءرايفأ نيكسما>؟"ظقاولا ل و2: ؟نؤكك لإ مل و هيلع هللا لص ىنثلا عم نوكي ال باطخلاف اذه ىلعو

 نق ا ) عماسلا نيكسملا اهيأ اي هريدستتو « هنيمب ًادحأ ديري الو . كللمع تحلصأ اهو كربع

 ,.غبل ءاب: لغتشار كلءوق نيب همساركفب كبر:حبسف ؛ اولوتو :تاق اذإ ىأ ؛ كبرركذب دارملا نوكي
 , غيابتلا وه ىذلا كلغش ىلعلبقم كنإف اولبقي مل نإو مل هفصو نيبو باقلاو ناسالاب مرضا ىهلاو

 مساب حيسف لاق املو ء باقلاب حيبستلا نع ءىذي ناكو ؛ محل رك ذلا دافأ ام ٠ كبر حبستف : لاق وأو

 ركذلا ىلعرضتقي نأ هلسيلو ىناسالا ركذلاب رومأم هنأ ىلع لد ًاظفا ركذي ىذلاره مسإلاو ؛ كبر

 . ةدئاز ءابلا نوكست الف ريظعلا كبر مسماب اثدتبم ( حبسف ) لاقي نأ لمحو ىلقلا

 نع هزنم دحاو هنأ هيف دقتعي نأبف « ىنعم ام] لوقن ؟ انبر حبسي فيك ( ةئاثلا ةلأسالا ١
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 ةيآلا . نوروت ىنلا رانلا متيأرفأ : ىلاعت 7 ١7

 ري هرلودق را ن2 602 دام سا ض هزه 226-2 1 هه دم 0

 0,5١ نوئشنملا نه ما م رجش متاشنا متن أ“ 2 ارانلا أمي أرذ

 < رم رم 5 ا 10 هع لا ها

 «0/4» 1 ظمأا كبر مم حبس /٠7« د َنيوقسلل أعان مو 3 هاناعج نى

 رهاظااو ء ةحولملا ةدش نم رملا ءاملا هنأ جاجالا ريسفت دقت دقو . م نفع ىدلا احلا

 اذهو تارف بذع اذه) ىلاعت هلوق ىف هانركذ دقو« ميطحلا نم ماطحلاكرانلا جيجأ نءراهلاره هنأ

 ةيفيك ىلإ ةدئاع ىرخاألاو همعط ىلإ ةدئاع امهادسح] نيتفص بيطلا ءاملا ىف ركذ ( جاجأ حام

 كي الزر ل لإ نا انه دج | يمص اضوأ رخال املا قرع ةفاظللاورةدوزبلا هوي هلم

 رككفلا ب طلا ركذ دنع لقي م( نوركشت الولف ) ىلاعت لاق مث . ةرارلا ىهو هسمل ةيف.ك ىلإ ةدئاع

 قي لقب م نواكأت لقي ملاذ ٠ ماكل لد " أملا ىف ركذي مل هنأ ( امهدحأ ) نيهجول كلذو
 مف :ًايعسرمل لحث اف (نوثرحت) لاق لوك | الا ف نأ (ىف داثااو) (نوركش:) لاذ (نوبرشت) ءاملا ؤلاقو

 لاَقف ة "33 نا ضم رهف الصأ هيف كل لمعال (نزالا نم هو ,علزنأ 3 ) ءامللا ىف لاقو نوركشت لقب

 برشلاو لكألا دنع الإ منتال ةمعنلا لاقي نأ نسحالا وهو (ثلاث هجو هيفو) ( نوركشت الولف)
 كفر اللف نشلطحلا ةناغ 0 ايفل 1 1 ل10 د رو الكىلا ىزازبلا ف نأ ىرتالل

 . ةماتلا ةمعنلا هذه ىلع ( نوركشت الولف 0 اك لاك نبأ هم اال لأ كرك

 ( نوشنملا نحن مأ اهترجت مأشنأ متأأ)إ كل دقت أ (نوروتوىنلارا لا متي أرفآ) ىلاعت لاقم
 (اهناثو) خرملاكةدنزااو دنزلاب اهنم رانلا ىروت ىنلا ة رجشلا اعأا(اهدجأ )هوو راثلااةّزّجش ىفآو

 لكب قاءتتال رانلا نآآل « رانلا داقي] لوسي مل نكست مل ولاا ان يطل راألا داق حاصت ىنلا ةرجشلا

 تحلص امل لعش تاذ اهنوك الولو امترجش دوقوو اماعش لوصأ (اهئلاثو ) بطحلاب قاعتن اك ءىث

 . رهاظ قابلاو ءايشالا جاضنإل

 ( امههدحأ ) نامجو ( ةركذت ) هلوق ىف « نيوقملل ًاعاتمو ةركذت اهانلعج نحت ل ىلاعت هلوق
 ( ا منانو ) ةدقوملا رانلا عاد اذإ هبآاذعو ىلاعت هللا ىثخ نأ لقاعلا ىلع بجيف ةمايقلا رانل ةر ؟اذت

 ةرارلا عادبإ نع رجعت ال رضخالا رجتقلا ىق رانلا عادبإ ىلع ردق نم نآل « ثعبلا ةحصإ ةركْذَت

 اون وس دلل وربما 0 مل لعج ىذلا) ىلا«: هلوق ريسفت ىف هان ركذ دقو تيملا ندب ىف ةيزيرغلا

 "ىلع ةركذت !منوك مدق ىلاعت هنأ وهو ( ةفبطل هيفو ) هدازو هاوةف هدقوأ ىذلا وه : ىوقملاو
 . مأ ركذلابو متأ ةيورخآألا ةدئافلا نأ ملعيل ًاعاتم

 : لئاسم هيفو « ميظعلا كبر مساب حبسف ١) ىلاعت لاق مث

 رشحلاب نيبذكملا لاحىملاعت هللا ركذ امل لوقت ؟ هلبق امب هقلعت هجو ىف « ىلوآلا ةلأملا ١
 ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق ناعإلا ممدفي ملو قزرلاو قاخلاب امهيلع ليلدلا رك ذ ةينادحولاو



 1 .ةيآلا : نوبرشت ىثلا ءاملا 0 :ىلاعت هلوق
 روب ه5 هرثورددع مس رررررتو روع ه2 همودع رز 75 عع

 نيا مايتزملا تما اكلت متن |“ 222 0 ' ىذا * ءاملا متي ارفا

 ةصا سو مز 0 00 سل يث ىو رثوردم

 22 نو 37 ال ولف ادا انلعج هاش "7 فو تول

 زاج هزي> نع طرشلا جرخ اذان اكاعلل ول: نإإل ١ ًاظفا اه زي> نع تجرخأ دقف ( ءاششن ول ) هلوق

 لخدتو -ةيعتسملا اهو ناكاشالا نإ« نآإل منع مالا طاقسإو أظفا هزيح نع جارخإلا ءازجلا ىف

 نع جارخإلا ربلا ىف زاج « ىنتئج نإ : كلوةك أيضام هيلع نإ لخد ام لعج اذاف « لبقتسملا ىلع

 نا اشن ول ) ىف لوقت ا« مرجلاب كدر 6 عفرلاب اب كمرك أ لوقنف مزجلا كرتو هزيح

 هءاإ ترظن اذإ ( همعطأ هللا ءاشإ ول نم معطنأ ) هلوق ىف باوجلا نم هانركذ امو (هانلعج ءامشأ ول )

 نأ امإ هنآل ء مهوت هيف قبب لو ءازج ب اا ] !- ,٠ همعطأ هللا ءاش ول لقي ل ثتيحؤ ؛ يقدم هذ
 زي كلذأو مد 0 تيفال اكل نآل 1 ملكت دانك

 ءاتقرولا هللا فك" ناولاو 2 مت ىنعل مهمعز ىف نين ا هدكطأا هللا اما. 5 7-5 :جه تاج

 ملكتملاو ءابلا دا ولعم ١ زج ةماعلا مكمعز ىلع هكالأ لا! وأ نم م ءعطن الف لعف

 دلو حافلا حم داالختإ و كاشفا هنأ مطخلا ندوهو ذاذجلاو تاتفلاك ماطحلاو ؛ ؛ مالا نك دما
 ماكزااو قاوفلاو تايسلاكف : ناعملا : انلأد“ ركلم الا ةوزكم) لع لال, (لطاإلا رثككأ قا لاعتلاو

 ماطخلاو ا كالت ا نا.عالا َّق امأو :تاايبلاا و ؛سلتلاب قف تاوأو ل عاد_صلاو ناكدلا

 لدي ةملكلا نم ءافلامض نأوهو نايب ةدايز هيفو ؛ةلا>لاو ةدارب اكءاحلا هتقحل اذإ اذك و تاتفلاو

 نكي مل امل ملكلا لئاو أ نأ ببسلا ناكو هلعاف مسي ملال لعف لون انإف لاعفآلا ىف انرك ذ ام ىلع

 ناف 1 وهف تبث اذإف « مضلا وهو قلطملا ليقثتلا تبثي مل نوكسلا وهو قلطملا فيفختلا هيف

 ىف هيلع لدي عضولاو هرك ذ لوطي ىنخ سالاف لفقو درب ىف كملي مل نإو . مالك الف انر ذ مع

 ( لوآلا هجولا ) ىلع امأ : ناهجو هيفو ( نوم ورحم نت لب «نومرغمل ان] ) ىلاعت هلوقو . ىنالثلا

 امأو . باذعلا ىف نومتاد نوبذعمل انإ اولوقت نأ ق< ذئنيحو لوقي هناك مهنع ردقم مالك رهاعأأك

 انإ نولوةي ٠ ىرخأ ةرم عرزاا ةداغإ نع نومورو نوب ذ-همل انإ نولوةيف ( ىناثلا ه-جولا ) ىلع

 ىف ( ىناثلا همجولاو ) ءاسملا تاوغنا عرزاا ريغ هعفد نع نومورحمو عرزاا كالهب عوجلا ؛ نوبذعل

 : 0 7 ءزا مارغلاو مرغلا لصأو لجرلا مرغ نم ةمارغلاب نوهركسمل انإ مرُغلا

 ءامشنول : نولزنملا نم مأ نزاا نم هوهلزنأ متنا رب ع ئدلا هاما متبأرفأ ل ىلاعت لاق مث

 . ورك همك لاولف اج اق هانم

 ءاملاب ليقثلا باحسلا نزالاو « مهيلع ماعئإلاب م الا يكد تتر افاتار 1 فطلا د19 2 3/اايقخ

 تاغللا ضءد ىف مزنلا وهو نماألا ةماعلا للر ظفللا بلق هلق' ىلع لدي تاذعلا عاونأ نم هريغبال



 ةيآلا اماطع ءاتلبل اعنا ول ف لاعتاةلؤق 01

 هانا ( هلوق نم ارق ) ممانخ سل ءاذق ول )هل و حم ) مميع أ لع كاكا ءاشن ول ( نا عل هلوقو

 نال ىدمال 115 رخآلا نم بيرق امدح كانه لارقن نأ الإ موللا ( أجاجأ هانلَعِجو ٠ اماظخ

 اغفا واق نا ممالاف , رهدلا ىف بورشملا هعم لوك ألاو سكسعلاب الو خسملا همزليال سمطلا

 8 نأ ملعيأ 0 اا ُْق ماللا 5 لو 1-2 7 عون كدي ماللا نأ ) قل باوجلاو ( ىعمو

 سمطلا رمأ نآل هيلع درأو ًاضيأ انرك ذ امو مظعأ هتمعذ نأو بورشملا رمأ نم مثأ لركحأللا
 َّق ماللا ةدئاق نع ثحح مدع نيم نحل باو انههو 2 ماللا أمهف لخدأو خسملا ا نم نرهأ

 |اوج اتحاف ىنءملا ىف ةلمج اهنوك نع اهجرخ ةلخلا ىلع لخد,اذإ طرمتلا فرح لؤقنف ءول باو
 مزجلاف لي طتهيفو ؛ ءازج ىضتقي طرشلا نال لبقتسملا ىف مزجلاب أوت 2 ىلع لدت ةمالع ىلإ

 ىلع لوخدلاب ةصتخم ول ةماك نكل ةبسانم أضيأ ىندملا نيبو هنيبو عضوملاب قيلأ نوكس وه ىذلا

 نء جرت ال ةيط رشناةلمججا نأ هي 2 اك اج نما لع 56 7 اناني نحلل
 عرةولا مولعمناكنإ طرشاا نآل عوةولا مولعم طرشاا نوكي نأ نم دبال تركذ اذإ اهنإف ما امقأ

 لي وطت رهوةيقيلمآ ةلمج ىلإ ةيدانسإ ةلج نع لودع ةيطرش ةلمج مالكلا ل اء عر ,ةولا مزال ءاز نجلا

 ريغ زمام زج كينآ لوقي ن أ ىلوالاو لبوط7 سمشأا تعلط نإ كينآ : : لئاقلا لوقف ةدئاف ريغ نم

 عقو اذإ طرشلاف 1 ثم : 0 مواعم نوكي نأ نم ولخال طرشلا ل اذه ملع اذاف طرش
 ل 2. ناتع نا أ( نإ تتصتخا د لل و نإ امهرو نراغملا قمه دي دلف كيد اع
 انرومالاب معلا نال 0 |ذاوهف هنم ترثأ دف رخآلا نكي همدع ملعام نكل رخآ عضوم ّى

 نإ كن اهئاول فتي ل رقؤإلا ف كمن ادن اكل هانعلا_ فووأ ا لم تسماورف هه كتم امو !ارعاوق و دعب نوكي
 رخآفلتخاامو ىضاملا ٍلعول لخدامل : لوقف ء اذه تيثاذإ و ؛ ددرتلا نع جرخ ىضاملاو نوكت ال وأ

 بشح> ىلع ءازجلادإ م : بارعإلا هيف نآب لبقتسملا ىلع لد ا1 نإو « بارعإ هيف نيبدي م لماعلاب

 فرح هل فاضيف .ءنركح. الو ةكرحب لاحلا هيف نيبتر ملف اماما كاي قئارطلا ناكر طرشلا
 نركاق دنع :«لارققلانه كرت اذ دل ىؤكتسن وك ق”هلودذو ةلجر هن وكذا نع هع ووخ (لغالدب
 ءانملا [[يقتا ور ةيدآللا| ىف روكا كلبا لااا ةنزاوكد نكي. .بقارا_صلا فرحا نع ىنغتسي ارهاظ ءارجلا
 ل 21115 هنأ هيوقن ني و تسر بح هن !:ااناطل( نا | دف نرسل اج اج هضم ع لزمملا 0
 هاناءج : لاق ولفأءاطح هنوك عق وام ًاريثك عدزا ا رافد ىلع ( ًاجاجأ ءانلعج )
 ٠ مقاولا ىف هل اص وه امع هجرخيل ( هاناعجل ءاشن ول) ك رايخإلا هذ« مودي نأك٠ ًاماطخ

 ىنغتساف كلذ مموتيال هناآل ( ًأجاجأ ءانلعج ) نزالا 0 0 راها لزهر
 تناكش يحول ءازج نع ماللا ط'ةسإ نآرقلا ىف نأ ىهو : ةيوح ىرخأ ( ةفيطا هيفو ) ؛ ماللا نع
 هلة ىف اكالف ًابجوم ءازجلا ناكو « ًايضامول هيلع لخدام ناكاذإ.امأو : اظفل لبقتسم ىلع ةلخادول

 يف.كلتسم لعف ىلع تلخد:اذإ ول نال كلذو ( مّ انيدحل هللا اناذهيولو:) (انيتال ا. :ثرولو) كلاعت



 1١ ةيآآلا . ًاماطح هانلعجل ءاشن ديم
 م ردك الاس هروح سس هس

 0 "ا نومرغمل انإ «002 0 مت متلظف وعل 0 +اقز ول

 / تت«. 2ن داق كافع

 «5079» لومورت نه

 تابنلا جورخ نم ثرحلا رخآ وه عرزلاو « روذبملا قسو « رذبلا ءاقلإو ”ضرالا بارك نم

 ناو دسم تدق اه نأ ( 0و متيأرفأ ) هلوقف ٠ قاسلا ىلع هئاوتساو هظالغتساو

 سيلو «سانلالعفب سيل ةلينسلا فبما داي نأ ىف دحأ كشي الو ؟ هللا مأ دوصقملا !منوغابت متن

 لاق فيكف « عرازلا وه هللا نأ ىلع لدي اذه لبق ناف «قسسلاو رذبلا ءاقلإ ىوس ناكنإ ميلعفب

 : ريسفتلانمتي”دقانلق « عرازلا عرزلا » ملسو ةيلع هللا ىلص ىنلا لاقو ( عارزلا بجعي ) ىلاعت

 امهدحأ قالطإ زوجيف « ثرملا رخاوأ عرزااو ؛ عرزاا لئاوأ ثرحلاف : عرزلاب لصت» ثرحلانأ

 ثراحلا نأ ىلع لدي ؛ ثارهلا بجعي : هلوق نع الدب ( عارزلا بجع ) هلوق نكلل ؛ رخآلا ىلع

 ؛ ىهتملاوهناكأل عرازااو تابناا جورخ نم هلعف ىلع بترتي اب بجعتي ام رف . ىدتبملا وه ناك اذإ

 هباعإب كنظاف ؛ ثارحلا ذخأ اودوعت نيذلا ( عارزلا بجعي ) لاةف « ربظع ءىنث الإ هبجعي الو
 أدتبا نث « ثرادلل لاق ول هنا ءةدئاف هيف « عرازلل عرزاا » ملسو هيلع تا خيول للا ملا

 ىأ نا عرزا ةرذبلا ءاَقلإ لبق كلذو ٠ ًاثراح ريصي اهتبوستو ضرالا باركب ىقأو عرزلا لمعب
 اذهو هيلع ىلاعت هللا ةمحر ةفينح ىلأ بهذم ىلع رذبلا هل نم ىأ « رذبلا ءاقلإ وهو رخأتملا الاب

 . ًايصاغ وأ اكلام ناكءاوس قايلل عرزاا لعحي ضرأآللا ىف ءاقلإلا درجمب هنآل ٠ ربظأ

 6 نوهورحم نحن لب نومرغمل انإ « نوهكفت متلظف ًاماطح هانلعجل ءاشن ول 9١ ىلاعت لاق مث

 دناعم نم دعب م(ن نوعرازلا ني مأ هلع قتأا ) لاق | امل هنأ وه هنابو ؛ تايثالا ىف جرد وهو

 مس ولو : ىلاعت لاقف « !نريغ لعفب الو انلعفب ال ؛ ًاعرز ريصي هسفنب وهو ثرحن نت : لوقي نأ

 بحلاد انعم دا لقد سفرف « هييصت ىلا تافآلا قءاةتمالتس#ف نولوةت اذ لطابلا اذه لطايملا اذه 31

 ؛.افنخ اهَنوعفدت وأ: اهنم_ ةنوظفحت لبق»؛ فيفات لربط لق زكا هامش رزاق و أل« هداقتنا لقا

 كسشي الو ء« تبيني هسفنب هنإ نولوقت ا" «تافآلا كلت هسفن نع عفدي هدسفتا عرراا اذه وأ

 ركذيل هداعأ اذه ىلعو « هللا لضفب اهنع هظفحو : ىلاعت هللا .نذإب تافآلا عفد نأ دحأ

 ( ثلاثلاو ) نيملاظلل ( ىناثااو ) نيدتهملل ( لوآلا ) مالا نوكتيف-نض»! لع اهضعب ةبترض ًارومأ

 . دناعملا لاضلا ىلع ةجحلل ةماقإ ىماألا رخآ ىف هيف كشال ىذلا مالا ركذيف نيلاضلا نيدناعملا

 نم (أجاج أ هانلعج ) ءاملاف لاقو باوجلا مالب ( هانلعجل ) لاق انبه ىلاعت هنأ وهو لاؤس هيفو

 ةاتلعجل ءاشن ول) ىلاعت هل وق ( انهدحأ) نش اجمع طارسعازلا ركك لو ام رفلا اذ مال ريغ

 نال فيعض اذهو ءًايناث اهركذ نع هيف ماللا ركذب ىنذتساف ركح ذلا بيرق ناك ( ًاماطح
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 يده هد هو ره رع ده ود رب ارتهر ال هرظوك سس

 654. َنوعرازلا نحن مأ هنوعرزت متنا 0 رت ام متي ارفا

 ىلع توملا َ نيب ان ردق هانعم 0 6 مرج ناك نإف « لثم 3 امإو.« لثم هم عمج ةقفاؤكم أ امإ

 مث ءاخويش مث ء الوهك مث ًانابش مث ءالافطأ اونوكستف ذ كفاصوأ ريغن نأ رهو « هجولا اذه

 كلذ تقو ءاج اذإ الإ ةد- حاو ةعفد مك 5 أ ىلع توملا مك 1 انردق امو . لجالا كك ردي

 الدب مكلاثمأ لحجب ( ملام لدين. ) .ىنعم لوقتف لثف عمج ره انلق نإو . ةد>او ة+فنب نوكداهتف

 الف الدب انلعج انأ ديف هنآل ءهجولا اذه ىلع مك انادب كاع نأ م مو ءالدب هلعج ىنعم هلديو

 الإ هتدئاف منت ال الدب اذك تلعج : لئاقلا لوق نأ بابلا ىف ام ةياغ « مهيلع هانفلا عوقو ىلع لدي

 هن اكف 2 لثلا ىلع لدي لثملاف ( مكلاثءأ لدين ) لاق امل ىلاعت هنكل اذك نع الدب هتلعج لاق اذإ

 لب ةعفد قالا ىنفن نأ 0 انرك ذ ام ىلع ها 0 ا انلعج : لاق
 (نودلعتال امف) ىلا عل هل وذو ٠ « مهشأأ مث اعيمج م كسل ممم ةليوط ةدم محدب مهلثم ل لعب نأ ىلع ها هان ردق

 ا ال نأ فالا و .٠ ىدلخالاو 4 "كف نأ ملا ىلا يوتا ةجرلا ولع
 مهاكوأ أشني ىمو تومي ىتم هنأ ىردي ال ًادحأ نإف ؛نامزلاو فاصوألا نم ( نودلعت ال اهيف )

 هجولا ىلع هيف ركذ ام دارملا نأ انلف اذإ اذه ءامه كل ملع ال : لاقف ؟ ءامشنإلاو ةعاسلا ىتمو اولاق

 ( نوةلاخلا نحن مأ هنوةلخت متأأ) هلوقا رب رقت نوملعت ال امف هلوق نأ ىهو ( ةفيطل هيفو ) رووشملا

 نودلعت ال 1 اع مكستارهأ نوطب ف نوأشنت م 55 اذه اولوقت نأ نكت فيك لاق 1

 يه : ؟ أمنأ ذإ كب ؛ ملعأ وه ) ىلاعت اروع وهو ؟ هب ملاع ريغ ءىثلا قلاخ 20

 نآل؟ 35 لمعلا لع ضي رحتلا ىهو ةدئاف هيف انركذام ىلعو ( مكستئابءأ نوطب ىف ةنجأ منأ ذإو
 2 0 ل دح هلك زل" تاع زق انفالو ناك اذإ رعللاو كرما ماو ءانفنالاو ع

 ارت( لوألا أملا متلعدقلو ) ىلاعت لاقو ؛ ةدعلا دادعإ نع لفغي الو ةدملا لوط ىلع ناسنإلا

 . ةناثلا ةأشنلا ناكمإل

 قاخلا ليلد دعا ر 7 ذ « نوءرازلا نحن مأ هنوعرزت م 3 0 م م أرفأ ١ ىلاعت لاق مث

 منا أرفأ ) هلوقو «ءادستبالا هبو قلخلا ليلد ىل ا ]'(ونماق مم ذأ ) هلوقف قزرلا لّيلد

 هت ملة نوبا 5 ا اعلا لق قرزرلا ليلوكلا ةواسإا( نإرث كام

 هب نآل بورشملا مث ؛ءاذغلا وه هنآل الوأ لوك أملا ركحنف ًابيترت هبترو ,لوك أملا حالصإ
 لوك أملا نم ركذف « لصاألا وه ام عون لكن م رك ذو . حالصإلا اهم ىتال راذلا مث « ءارمتسالا

 نك | تعد ئه ناو علل م1 لت ره هاف الا

 اكلك ادق بوك روع امال عج دخولك لبشخو لابتغأو ةبنغأللا رثك أ حالصإ امنا

 هتامدسةمو عرزلا لئاوأ ثرحلا نأ عرزلاو ثردلا نّيب قرفلا : لوقةنف ريسفتلا 0

 رادلا تادحاصملا نم 6 )
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 ( نيقوبسمب نحن امو ) هلوق نم دارملا نأ رهاظلا و . روهشملا ريسفتلا اذه ىلع ًائيش متامع امل ًابجوم
 هلق نكي مل لوألا وه هنأ هانعم نوكي نأ ( امهدخأ ) نيئيش لمتحي وهو انقسام انأ هو هتقيقح

 نائدئاف.هيفو رخآ عنم ةقيرط ىلبع وهو قبسام مهيف توملا ريدقتو سانلا قاخ ىف ( امهينانو ) ءىث

 نوكدلست هجو ىأ نم مكنأ ىلإ ةراشإ وهف ءىث انقبس ام هانعم ( نيقربسمب نحت امو ) اذلق اذإ امأ

 يأ ةفطالا لبق ن والوقت من ::ك نإ مكنإف . وزواجت الو هذنع نوفقتو هللا ىلإ نووتنت رظنلا قيرط

 5 ىإف كلذ انأو 1 ديه اح نإ تالا ةفطلا ابك 5 < لقعلاف ةفطن بآللا لبقو

 ماقم نم لوزملاو جردتلا ةقيرط ىلع نوكي اذهو : ىريغ قباس الو قااخ كانه سيلو قوبسع

 دعب فرعي هنود ىذلاو الوأ فرعي ةيوقلا ةيادحهلا ىلاعت هللا هاده ىذلا لقاعلاو « ماقم ىلإ

 نم لكلا ذب ال لوةيو ؛”بئارملا دعب هلقَع ىلإ ذاع نإ فرعي نأ نم دب ال دناعملاو!ع هبت ريبكلذ

 نإ امأو « لاثه هلوعفمل نكحي ملو . لعف ام لعف هنأ هانعف ٠ هلعف ايف قوبسمب سيل وهو ؛هلإ

 لو وهو ) ىلاعت لاقل توكل نو ره لاثم هل هتداعإ ىف ةجاح ىأو . قودسع شيل هنإ أنلق

 هه ليت نإذ ( نردلعت ال ام ىف كئشننو مكلاثهأ لدبن نأ ىلع ) ىلاعت هلوق هديؤيو ( هيلع

 نأ ىلع نورداقل انإو : لاق هن اكان ركذ ام دارملاو « لئاس لاؤس ىف درو اذه لثم نآل .ب حصن ال
 ىلاعت هلوق نَّل كلذو « انليلد !اذبف نيبولذم نيزجاعإ انمسل 0 نيقود ممسك" ن < امو مكدااثمأ لدن

 (نيق ويب نت امو ) ىلاعت هلوقل نوكي نأ نم دب الف , هنع رجعلا ءافتنا ةدئاف دافأ ( نورداقا انإ )

 (لدبن نأىلع ( ىلاعت هلوق ءررمثملا هجولإ َْق ) مكلاثمأ لدي نأ ىلع ١ ىلاعت لاق مث ةرهاظ ةدئاف

 . ليدبتلا نع نيزجاع نه امو هانعمو « ليدبتلا ىلع ىأ ( نيقوبسمب نحن امو ) هلوقب قلعتي
 ةجولا اذه ىف ىلع ةماكو « هنع زجعف هيلغ هن اكءىشلا هقبس نم نأ هجولا اذه ىف قيقحتلاو

 ؛'بلاغلا وهف أ لع هريغ قبس نم نإف .« :ىث ىلع,ن وكي هنإف ةقباسملا ظل. لاعتسا,نِمآةذوخأم
 ليديتلا هجو ىلع ب 03 ند: 1ك ) انردق نح ( ىلاعت هلوقب قاع نخدلا هجولا ىلعو

 ىأ « الجاع عجري نأ ىلع نالف جرخ : لئاقلا لوقي اك« ىمآلا لوأ نم لسنلا عطق هجو ىلع ال

 نورسفملا هيلإ بهذ ام ىلع لبق نإف ؛ رهظأ هجولا اذه ىلع ةماك قاعتو.« جرخ هجولا اذه ىلع

 هاذدم نوكيو : لثم عمج لاثمآلا نوكيو ٠ مكفاصوأو ملاكشأ ا مكللاثمأ ليست فا ملاك شال

 ولو ) ىلا هلوةك نوكيف“« ريزانخو ةدرق ةروص ىف مكاعجنو . كخس# نأ ىلع نيزجاعب نحن امو

 نأ ىلع ) هلوقل قاعتملا تاعنجو ؛ نيقوبسملا ري_سفت ىف تلق ام ىلعو ( مهتناك-م ىلع ممانخسمل ءاشن

 مهلا أ لدسبن نأ ىلع هانعم ( مكلاثمأ لدين ) هلوة نوكيف ( انردق نحت ) هلوق ود ( ملائمأ لدن

 وهو ءلثملا عمجي لاثمألا اورسف اذإ ممرسأب نيرسفملا ىلع دراو داريإ اذه لوقن ؛ مهلمع ىلعال
 نإف ( اليدبت مهلاثمأ انلدب انئش اذإو ) هلوقو ( مكلاثمأ اونوكي ال مث ) ىلاعت هلوق ىف كرهاظلا

 لاثمآلا لاقي نأ ( بارجلاو ) عشي آرمأ سيل خسملاب مهفاضوأ ريغتو « عوقولا لولد ( اذإ ) هلوق
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 (ةايجلاو توملا قلخ ) كلملا ةروس ىف لاقو ( انردق نحت ) انهه لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا إل
 ناكل وةنف ( توملا مكنيب انردق ) لاقو ( لح لا رهاو : قلخلا اظفل ةارطلا و توملا رك لف
 لاق امل انهو ء صوصخلا ىلع سانلا ىف 1 ع نيةولذع ةايهلاو توملا نورك ناي كافادلرملا

 0ك 3 وداانردق ني .: لاقبولف « منا .> انةلخ : لاق هن اكرام 0 مرصصخ ) ّ انةاخ (

 ةايحلاوترملاةكانهامأو ( مكنيبانردق ) لاقاذطو . كلذك نكي ملو لالا ىف مهتوم دجوب هنأ ىتبني

 . صوصخم ضعب ىلإ ةبسنلاب كلذ نكي ملو نياحن ىف نيقولخ اناك

 لوقت ؟ ةدئاف ظافلالا نم هريغ نع الدب ( منيب ) ىلاعت هلوق ىف له 4 ةمبارلا ةلأسملا إل

 انيزدقإل ةحواا 8 انردق : لوقنف امماقم موقت ىتلا ظافلآلا ىلإ رظنلاب نيت ىهو « ةليلج دئاف معن

 هل اؤرظ هنو عدت اءىذلا افلا ريدقت نال قاخلا ىنعم ديفي مف انردق هلوقف « توملا مف

 لاق ولف « نيعلا ىف ل>كللاو مسجلا ىف ضايبلا لاقي اكهيف لولح فرظ تأ تيفال ةورعأ تف رظااظإ

 قع ءىدن كلذ ناك ترا 2 انردق اناق نإو ٠ كإاذك نسيلو ائيف اةولذغ ناكدل تؤملا مف انردق

 لاق اي ٠ كل ًادغو كريغل مويلا هنأ هانعم ناك كل دعم اذه لاق اذإ : لئافلا ناف سانلا نع هرخأت

 : ( سانلا نيب اطوادن م ايلا كلتو) قاع

 نحت امو : هنم ذارملا نأ ر.مشملا ( نيقوبسم رحت امو ) هلوق 4 ةسماخلا ةلأ-ملا ١

 ملو هبلغ اذإ ءىثلا هتاف لاقي ٠ مكلاصوأ قرفت دعب ؟كتداعإو مكلاثمأ قلخ نع نيزجاع َنِي والغم

 رد ) هلوق ناك اذإ : لوقنو « بيئرثلا نم هأن ركذام ديعن اذه ىلعو . هقيس هلثمو هيلع ردقي

 لاف ًاراتم ًارداق نوكي نردضلا قلاخو نادض امهو « توملا ردقو ةارملا قلخ هنأ نايبل ( كدب

 دد>او لك عا#يإ 0 هنكعال ىذلا بجوملا فالخع ءىثلا نع نيزجاع ( نيق وسع نمي امو)

 الق نإ امأو « نيخستلل ةبجوم اهتعيبط نال دي ربمتلا اهنكع ال رانلا نإف « «ةوفيو هقبسيف نيدضلا نم

 ةرارجلا ءافطناو ةيلصاألا تابوطرلا ءانف نم توملا نكسب ل ول اولاق ثيح مهيلع أدر هركذ هنأ

 مدخإو دجويو مد و ىلإ 1 ميكدحلا نال هءوقو زو ناكام رات ميكح قاخم ناكو ةيزيرغلا

 هنإف غئاصلاو ءانبلا نم !ممود-عبآ! ىتلا هوجولا نم هجوب نيزج اع ىأ ( نيقرسمب نحن امو ) لاقف
 ناكسإو كي رحت نم بعت هةحابو ناكمإو لرعفملا نم نيكسمتو ناكمو نامز ىلإ داإلا ىف رقتفي

 ثيح نيح عرسأ ىفهنداعإو رظنلا عطق نم لثملا نم انركذام قوف رهف ؛ نوكيف ن ركب قاخ ىلاءآ هللاو
 لب سحب الو كردي ال ىذلا فيطالا نامزلا كللذ ىف رظنلا تعطق مل لوقي ام ه حسي ال
 ىنأي مث هلطبب مث ءىشب ىفأ,ةعب رسلا ةكرحلاب ريسيلانامزلا ىف :ىثلا ىلع ةماتلا ةردقلا ىعدم نوكي امير
 هلام ىتأي مث , هلطبب مث ًائيش لعفي هنأ موي ثيح « ديلا ةفخ بادكأ لف هيلع كلدي هلطبب مث هلثك
 هانعم ( م وال ةاملاو توملاقلخ ) كرات ةروسس ىف هلوق لوة:ذ اذه ىلعو .ةردقلا هسفن نم ةءارإ

 ا ولووكلمعنسحيف باقعلاو باوثلانودقتعت و هنودبعتف « راتةع لعاف هاروت كلرادامأ
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 عر سال

 (<1"» 05 رو لوألا اش مد ل («(512 نودلعت هاا ف

 ناب ل م اليل مدلع دقلو .نودعت ال امف

 ىلاعت هل و 21 قيس اذن 0 رق هنأ ( امههدحأ ( ناهجو هي 4 ف اسما :رثلا 1 4 لول را 0

 ردق ن ( توملا منيب انردق نم ) ١ لاق م ( رك انقل خ نأ ) لاقف ( ةارحلاو توملا قاخ ّىذلا )

 فال ةتامالا لول كم انا ءايح>الا نكملف اراد لكي 3 تثدنأ ا امهو امالاو 3 حالا ىلع

 ردهيال بجوملاو ع رات اي بجرم ةنأ 4 نظيف ةتامإلا ىلع ةردق هل قك مو هدم ء اي>حالا ناك ولام

 أ نورداق ازأ كك هيف اورظناف منيب توملااانرّدقو 3 ا ل نك ءىش لك ىلع

 َْق ةيعيبط لوم تبوآلاو ةامحلا نك ل نإ لوش لطيم لوق نع با وج 3 ) اهمناث ( 3 مك

 عش م تا تدلفو تء.صقن اذإو 2 هةنطيجت تم ترفو: اذإ تابوطزو تارار> نم ماسجاألا

 هددعل مث هءدعلو هدم مث هتروص نو هفلخ نقي م قا نأ ميكسحلاب قلي كفيك و تروا

 , مده اذاملو « أشنأ اذاملو مدعأ اذامل مكلوق دري الو ؛ توملا انردق نمت : ىلاعت لاقف ؛ هئشنيو

 ع ماقةيف ءى 7 رظني ناسنإ لم الإ 16 2 أم مو ةقدشد لد 4 مل نام فرص كمال 5 هنالل

 نهر( لعالا لْئئادِشَو) ظ 0 تعاطق مل هل لاقي لاو هد وحن مش « نيع ةفرط هنع

 0 ةراا 3 ل كدا هلاغمأ 2 ىلع 5رإ و ولو تامان مزح نم نات راه نحل اذه

 لال كل نام الو نار لل ها لآ[ 2 كرر ل قع لاس نإ
 متيأرفأ د د ( نونمام متيأرفأ ) ىلاعت 0 ضو ٠ اذه فطلإ رخآ هجو هيفو 1 ر>

 نك يك دا مدا كلذ لبق نك مهلعل هيف مكر ا: ولو. ىد مف حو 6 كاذ

 ىلاعت هللأ نإ مث 07 تادا لاك م 0 نود ركست ال هود اذإ و 6 أتم ةكردم ءاز م

 هللأ اهايحأ مث ةديم تراص مث ) ةيح لآ ص د لق تناك ةفطتلاف ا 6 - اهنا ةقاح

 الف ىرخأ ةره 6-1 مث اناث توما ب انردق مث الوأ 1 انقاخ اذإ امنأ اوملعاف ىرغأ ةره ىلاعت

 قاخ ( كا انه لاق ثيح كر أم هرودس 31 نسو و عضوملا اذه ند قرفلاام 6 ةيناثلا ا 0

 عضاوم ف ىلا ع لاق ا”لصالا باث : رثاا ىلع 8 4 مالك 1 لوقت 9 كوالا 8 ميدقت 0 (ةأي جللاو توملا

 كلذ لعل من “م ")كلذ كدد) لاق مث ) نيط نم ارح ع نم ناسنالا | :َهل دسقلو ( لاعت هلوق اهنم

 قلخخ لاقا هنأ انارك دام: ىلإ اهعَج رمو اًبترئاق ىلانغ# هللا هاه نإ 5 ذنف. كلما رو ى'امأو ( نرتنلا

 أ رشحلا ليلدوهو توملا دعب اهف ةايلا قلخ مث لاصتالا دنع ةيح موك در" فطنلا ف تول

 . ةاءولا لبق ىذلا كانو دااراأاوأ"“ ةايحلا دعب ىذلا توملا انه توملا نم دارا ليقو

 «مو- رخخغس معد
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 ةيآلا . توملا كتيب انردق نحن : ىلاعتهلوق ا

 مكتشناَو 1 .دنيق 1 أ كتيب انردق نح

 2« ثحلاو ضيضدتلا اهأنعم ا ةيكىم ةملك ( الول )و ؛ هتصو رشحلا 0 لوقا مكمزلي

 مدعل ةلعال هانعم نإف « نامابفتسالا زاج « تاكأام ملو تاكأال مل: تلق اذإف الل : هيف لصآلاو

 20007 1 تاعف هادعم نوكي « اخوه ؟ تلعف مل: لوقت اك. هل ةلع رك ذن نأ كذكعالو لكلا
 نع ماهفتسالا فرخ اوتأو ةلعلا نع ماهفتسالا فرح |و؟رت ممن] مث هل بيس ركذ كنكم الو هل

 كيل لل هداسف عت تنأو اذه تاءؤل!: عضوم ىف نولوةي ك؟ تلعف اله : اولاقف « كحلا

 ةمواعمريغ هتلع نأ هانعمو « ةلملا نع لا .هتةيقح تاعفل : لئاقلا] وقنا ثح ةدايزهيفو ؟ لقاع

 هشذج ىف هنأ هانكمو هتقيقح نع لاؤم «تلعفأ : هلوقو ء هدوجو ٌروهظ زو الف :ةرهاظ ريغو

 ديز لئاقلا لوب اكةلعاا نع لأسو ًامولعم هلعجو دوجولا لس هناك ةلدلا نع لئاسلاو « نكمم ريغ
 تاعفاهلوةنودديفام لعت تنأو تلعف مل لئاقلا لوقو . هاي مل دوجولا نع لئاسلاو ؛ . ءاج ملف ءاج

 انطق زار وانا فاو كهل كلازك هتك كاملا لئن ايس اج كاوأللا 101 ناآل .ةدن الأ ه لع اذ

 ملا الار زرام ارز لفتت 83 000 هلع ؛ تاعفأو « تاعف/ نيبام ملع اذإو ؛ مالا لوأ
 نكل هب موزجم ريغ ماهفتسالا ةلمج نأ اياب ةموزجي ريغ ةيطرشلا ةلمجاو لصاألا ىف طرش ةماك

 0 الملهل وق لدب ؛ ن نوةدصت الول لوةف قو داو رظنلا ىف ديزنو فاستعالا ىلع لدت 7

 ضام لءف ىلع لخدتالول نأ ىهو(ةفيطا هيفو)قيدصتاا مدع وهو هيلع تلخدام قن ىلع لدأ هنآل

 0 ذلاب انمهلبةّتسملا صاصةخاهجو اف ( ةفثاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف ) ىلاعت لاق لبقتسم ىلع

 لاقف هللقأ» بجيو لوم ايف مالسالاو ايذدلا ىف مهعم مالك اذه لوقت ؟ متقدص الولف : لاق الهو

 (نفن الولف )هلوك ىف امأف . ةلصاح ةدئافلاو رمتسم ةتاو لئالدلاو؛ مكتعاس ىف نوقدصت المل

 نإف « كلذ تاف دقو لاملا ىف ةدئافلا حل لصحل مرفاسول لاَقف ةدم دعب الإ لصحت ةدئافلا نكس

 ( نونمم ٠١ مت 1 ؛أرفأ ) ىلاعت لاق مث ٠ للانةتلالا قلاضإ ]| ةرتاغلا مكتوفت ل اذلا ف نوزرهاشتال منك

 نويءيبطلا . ) مك انقاخ نحن ) لاقءاحلا لات كلذ )م اع ني ) ىلاعت هلوق ربرقت نم

 : مملعأ در ىلاعت 00 د>او ةفطن دحاو لك ليقو ةنماك ا والا فطن نم نودوجوم ن

 مأ ةفطنلا متقلخ متنأف ٠ نوكم نم هل دبال ةروصلا هبامشت» فيعض مسج هنأو ىنملا اذه م يار ولق

 5 1١ 5 اننرىلإ و لطايلا لساستلل ًامطق قول ريغ قااذ فارتءالا نم دبالو ٠ 2 مك ديغ

 جاو 07 نوقددصتال ملف ذ اهرونو اها.حأو اهروصو ةفطنلا هللا قلخام كأوأ اون دحأ هيف باتر

 ربر#ت ةدايز ديفي ماهفت هه انتا لإ 1 أمنأ يمكدي هب هنإف ,ءاشالا ىلع رداق دمص 5

 . ًارارم كلذ تبلع دقو

 مكتشننو مكلاثمأ لدن نأ ىلع ؛ نيقوبسمب نحت امو تملا مكنيب انردق نحن ل ىلاعت هلوق



 ١و ةيآلا . نيدلا موي مهر اذه : ىلاعت هلو

 ه2 -7 28 م 5 مدد و هةر سندقف ع ةر ىةرررر 0

 متيارفا ام نود الولف رك انقلخ- نحن هدو نيدلا موب مهر اذه

 رت لورص رثا هل هم رتل يرجو دمت تح ا

 «هذد» َن ل 2 مأ هن وقل 3 1 «ع/ج» كونك م

 اعل انتر توات يحفل رظالا و 4 قوطألا 5 - ل و لكنأ ذا نوكت نا ةلمنطف

 2 اهربغ و ءاعماللا نوط نواللعيف 3 ا ةعرس َّق 1 2 هل ناسنإلا نطاب َّ ىعملا فدصو لوختل

 ار لكلا تيقَع' ىنأ (هيلعانوب ران ) ةلوق ةنعاولا و بتانطعلا] ا لح قاقلااز اة قوظأ لو لاو

 زامل ءانملا نم موقرلا كلذ [لَعو لوكا أنا :كلذت غناوي سيف ءاطللا برش ىلإ هتزازدتو هلا لق

 َّ رم وكب ل يأ نين نعل, هايل ليسزلا تاب( ميطا برش نوبراشف ) هلوقو « ميلا نارب مدقت دقو

 لاما ىهو ميلا برشتام لث هنم اوبرشت نأ مكمزل, لب هنع كسميف أنتنم راح ًاءام برشنم ىأ

 (اهنمنوئلام)دهلر ثور باذعلا ةدأد , برشلا َّق ناييلا اذهو 5 ىوؤاإلو تع شاعأأ اماصأ ع

 ميجا له هال لهف "ةباذتاب لادلا. ىف كحل و هرم ا رماد ميه لوف نإف )2 لكالاو

 .٠ :.لاه 0 4-هج>ح روث( باذعلا ةدأب دز نام هل كرد 5 ال اذاو ١ ةذإ زاذاا ّق ناخذ 2 برش ند

 ميهآلا لما برشي م اوب رشي نأ نوءزل, لب برشلا كاذب ممم ناك الو ميا برشب نرمزلي

 مي نعال مرقزلا نه ةنأ نوزظيف مف وج َّى موقزلا ةرار> دادزت أون رش اذإ 3 وأ 3 مايا 4 ىذلا

 اذهو. موه هلصأ ؛ ضيبلا ىف لوقلاك يطا ىف لوقلاو ؛ ىرلا مهو ىلع ءانب ازيك اشارات

 . شطعلا نم مالا هلم ىذلا ءادلا كلذ مايهلاو « بيب شطعلا نم هناك مي ما ماه

 ودو هنوقلي ام لو أ اذه لب بتاذعلا لك اذه ع ىعل 4ك نب ,دلا و مهل: اذه رج ىلا اع لاق مث

 . مهئاعمال عطقأو هنو ضعل

 4 وقااخلا ني مأ هنوةاذ متنأ ؛« نومئام متيأرفأ ؛«نوةدصت الولف مكلا انةاخ نإ ىلا لاق مث

 قاالا نأب رارقإلا ىلع مازلإ هنوةلخت متن ) هلوق نآل رشحلا ىف لسرلا قدصو مىذك ىلع اليد

 رظنلل لاجمل و . ًايناث قالا ىلع ًارداق ناكال وأ قاخلا ىلع ًارداق ناك انو.« ىلاعت' هللاوه ءادتبالا ىف

 ند كيوذلا قاخلا - نول وقيو نر اتتتفل لب 4 ارورتعي " نإو 3 سده#تو لاسعلا هتافصو هناذ ف

 ىلع ريسغلاب لب هتاذب ةكضملل دوجو الو ةنكلطملا رنوهالا نم ىللا لوف 0 ةعيبطلا بس ىم

 لاقف . ًاضيأ تاثداهلا نم اهريغو ةعيبطلا قلخ كلذكو.. رهاقلا .,داقلا نم ىملا نوكمف٠ 3

 نوقدصت لوف لأ لاقيف , ًاقاخ هنأ ىف كشن ال اولاق نإف ؟ المأ ال ا هللا 220 ها له : 2

 هدسنع: ىهاءارجأ نك ايناث مكفاخي نأ رجعي ال ءىث ال نم الوأ كفلخ نم نإ ؟ ًاناث كفل أضيأ

 2 ىد الو هدلاو »ل ٌكروالا تعفو ىم نم الإ كو 1 قللا نولوةتو نوكششت متنك نإو . ةمولعم

 كلذن ؛ هل معو هتدارإو هتردقبو هللا, نوف رثعت منك نإف هللا مأ هنوةلخ متنا ىملا اذه : م لايف



 ةيالا . نولاضلا اهيأ مكذإ مث : ىلاعت هلوق ا

 هنأ رهاظلاو ٠ كه لهأ عم نيرسفملا ض.د لاق لرقن ؟ نم عم باطلا 4 ىلوآلا ةلأسملا ١

 ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا مالك مام وهو ؛ عضاوم ىف اذه لثم مدقت دقو بذكسم لاض لك عم ماع

 نم عاونآلا هذ نوبذعت مكذإ مث ( نوعومجم نيرخآلاو نياوآلا نإ لق ) هيبنل لاق ىلاعت هناك

 - ادع

 امأو) ةروسلا رخآ ىفلاقو لاضاا ميدقتب (نوبذ كلا نولاضاا ) انبه لاق 4 ةين اثلا ةلأسملا ١

 دارألا نأ كلذو «معذ تلف ؟ قرف اهنيب لبف ٠ نيبذكملا ميدقتب ( نيلأ اضاا نيبذكللابنم ناكنإ

 اولصي ملو هللا ليبس ىف اولضف ٠ ميظعلا ث :لا ىلع رارصإلا مهم ردص نيذلا مه انهه نيلاضاا نم

 لاةف ءرشحلاناورذكف ( انتماذتأ 010 و هلسر اوبذك مش. 0

 ك1 1 راكأتل ىثحلا متر كب, نفلا»( نوبذكلملا) متك رق عدلا (نولا دلل اعأ)

 قدا رص اخ قولط ه4 04 1 ول اذصلا ١) يديعاب منك نيذلا ( تريذكملا اميأ) مل لاف كانه

 0 نيذلا 3 أب : لاقف رأ مكلا عما ده تاططاا ن ا وهاو لجل ىو هيقو ؛ مععنل لا ىلإ نودتم كِل

 َج اوزاألا لاح هل نس ؛« ملسو هياع هلئأ 50 هوس, رح !!ىفناكا طولا أنا ميذك والوأ

 نوبذكملا 1 )0 1 تاك 100 0 لاف ةثالثلا

 نأ نيب ثيح ملسو هيلع هللا ىلص د ةءا 0 كإ“ ةفاعإ 1 مدقف اواض دف اوبذك نذلا

 مو هيلع هللا ىلص د عم كانه مالكلا ٠ نأ" | 12د ئذلاو 0 معاقع ىف ببس ىوقأ

 00 ملأ ب اهكأ نم كل مالسف ) هلرق

 الارق هي فلحاو 0 و* ىف هانيب دق لوقت ؟ موقزلا ام « هّث !اثاا ةلأسملا ١

 هسا طنللا .. ا نع اا ىو اع سدلاا ىفو ارم معطلا ىف كلذ ن روك ىلإ لاوفالا عامي

 هبيك رتبانلد ةيب رع ةيغل موقزلا نأ هيف ىوذللا قيق>تلاو « هعالتبا ىلع هركيف هغيسي هلك داكيال

 )و1 قل هنو فو كل قو هنمب هرووركم) ف فأل لويد عب قذ نآل كلذو « هحبق ىلع

 ىلع لدي نييقابلا نيفرهلا نم فرح لك عم فاّلا نأ اذه نم ىرقأو «ةءاندلل مزقلا هنمو « هان

 توصلا ظيلخلا ,,قءاقم سكسعلابو « ةمنّقو ةءاق ملا عم فاقلاف « رمآلا رثك أ ىف هور لا

 للك كليو 2 ةفجلا ةقؤوتملا و , فقر ذيل ارئرطلا) شير قولا# ئاذلا عم فاقلا امأللرب هزازخلا| وم عمال

 نرق مث ؛ حبلقلاو ةهاركلا لياد ابعامجا فورح نه ةملكاا بيك رت نم عطلا رفنيف بونزقلا

 ديارلاي ىةمعظأ تف. ىتقو لوقت بارعلا فأي, لاقرر اهرامأ ؤتاز ةضعي وذ املمط, هنأ, لق 'لدف لكرأللاب

 قمرنا ىو مه ذا يت روحوا 2 عقر وذ نيش مهو فك ةناجملا كلذف . نيالاو لسعلاو

 مكنم ىتكيال ىأ باذعلا نايب ىف ةدابز ( اهنع نوئلاف ) هلوقو , هنم مكاواتت ىل ةيلغلا لدن ال 2

 َدثاء ءاطاو نوطبلا اهتم اوألع نأب نرمزلي لب : مسقلا ةلحتل ءىثلا لاييدوتك لكلا انسي

 هطب منءدعاو لكألم ىأ عاب عمجلا ةلباقم هنم دارملا نوكب نأ لم نوطبلاو , ةرجنشلا ىلإ



 ١ ةيآلا . نولاضلا اهمأ ,مكنإ مث : ىلاعت هلرق

 ا اع و رو ىدع 930 3 22/- هرقل كرا  افزج

 نم رج نم َنولك «هزد َنوبذكملا قولا 5 0

 1 1 انني ه-ذ 1 ب

 َنوبر اش هو مح نم هيلع َنوبراَمك «(ه+» نوطبلا | مه نوما اق همم موقت

 هدم مس مى رت

 6« مه بارسو
5 
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 مهنإف ( نرعؤمجم ) لاعت 'هلوذ( اهتلاثاز اهمال نارك لإ ةزاشإ ع .نيتعتسف هر رخأ نم لاح

 ىف نوعمجيو نورشح مهنأ وهو « دئاز رمأ عم غقاو وه لاقف ( نوثوعبمل) هلوق كا

 نوكي ال امبر رشح مث ةليوط ةدم بارتلا تحت قب نم ناف « ثعبلا قوف اذهو « باسحلا ةصرع

 ىلاعت هنإ مث « ةكرحلا هيلع ترذهتل ةدم هربق ىف ًاسوبح يح ناكول فيكو'« ةكرملا ىلع ةردق هل
 لئاقلا لوق قوف ( نوعوم ) ىلاعت هلوقو « ريس ىوقأب هعمجمو ةكرح عرسأب هكرح هتردسقب

 هلوق (اهعبار ) تيم هنإ هلوق نود ديك وتلا ةدافإ ىف توم هنإ : لئاقلا لوق نإ انلق 5نوعومجب

 عامتجاو : مولعم دحاو موب َْق موعم لاعت هللا نأ ىلع لدي هنأف ( مولعه مدا تاقيم ىلإ ) .ىلاعت

 اذهو ؛ ثعبلا سفن نم بيأ دحاو تقو ىف ىلاعت هللا الإ مهددع ملعب ال تاومآلا ند دد

 « ثعبلا سفن نودعبةسأ متنأ ىأ ( ةدحاو ةرجز ىه امنإف ) تافاصااو ةروس ىف ىلاعت هلوقك

 عم كوثعبي ىأ ( نورظني ُم اذاف ) ةدحاو هحيص وأ ذك ةرجز معمل 2 ا بعالاو

 . ءايشالا ىفرظني مث ةعاس قبب هبقثا اذإ هناف سعن نم فالخم : مرظنو مهن.عأ حتف وهو رمأ ةذانك

 « ماللا نم ثعبلا ىلع لدأ ( ىلإ ) فرح ( اهسماخ ) مئأن هيبذت نم نوهأ ىلاعت هللا ذنع ءايحإلا رمأف

 نرعومجم ) انه لاقو (مجلا مويل ككعمحي موي) لاق ىلاعت هللا نآأتدالا 2

 ركذ ناك امل لوقن ؟ (انتاةي ىشوم ءاج الو ) لاقو انتاقيل لدي لو ( مولعم موي تاقيم ىلإ

 ىلع لدأ نوكتل لاقتنالاو كرحتلا ىلع ةلادلا ( ىلإ ) ةماكر كذ نيدعبتسملا نيركشملل ًاباوج مججلا
 فرالا سفن نم” رولا مهفي الو( مو ل معمجب موي ) لاق كانه عسمجي الو ثعبلا ريغ لعف

 لاقو (مممجي) كانه لاقو 5 ةكدأ اعلا ظفاب ( و نوعومج) م :ره لاق اذهو ؛ مالكلا 0 مشي ناكذنإو

 لوقف )انت :اقيمل ىعؤم:ءاج اءلف) ىلاعت اأو ؛ هيلإ تقولا ريصم وهو ) تاقيم ىلإ ) انبه

 تقو نم نآل : روضحلا هبولطم ناك امإو ؛ مالسلا هيلع ىموم بولطم نكي مل كانه عضرملا

 ظعألا رمآلاف كانه امأو : رمأ ىلإ عبتلاب رمآل ةقيقملا ىف هةكرح تناك عضوم هل نيعو تقو هل

 . ربظأ ناكملاو عضوملا ىلع اهتلالد ةملكب لاقف هنامزال هعضوم ىف فوقولا

 اهنم نوئلاف ٠ موقز نم ريش نم نولكال « نوبذكملا نولاضلا اهمأ مكنإ مث ١ ىلاعت لاق مث

 : لئاسم تايآلا ريسفت ىف ( ميطا برش نوبرامشف « ميلا نم هيلع نوبرامثف ؛ نوطبلا



 ةيآلا ا! نيرحالا نزلا وألا نأ 55: كاك كلون ١

 - كياودر_ و لاا 1 كَ - | ةهريهس سا يدك ماع هن هر

 مق تاقرم كإ نرءرو 6( نيرخالاو نيلوالا نإ لق

 سس لس ب -

 رو ٠

 ه.» مولعم

- 

 لع ةنزك (امهاثاور لكي لع لدغ ةنرثكا (اًمعانجأ ) نيرطالا ارثكا أ دجيوي ىطانقإل ىف ايتسكلا
 لع لدفلا نيك ( اههدخأ ] نيفتس) دج وي هن ال مضاا ايلي ةّتسم ىو.« نفاذ نقاح لدم : لطفي لبق
 ءرعةي رص باب نم هنأ ىلع لدي لئاطأا نود ليوطتلاب هفصو ناف ؛ لوطي لأط له« لعفي لعف

 : مضأاب لبةتسملا فو رسكسلاب ىضاملا ىف تاعذ لوقت « لعفي لعف ىلع هنرك ( امهناثو )

 ىننلا وه دارملا نأ عم ( نوثوعبمل) هلوق ىف ةدكؤألا ماللاب تأ فيك 4 ةسداسلا ةلأسملا ١
 امو« ماللاركذت الف ؛ .ىجي ال ًاديز نإو ءىجيل ًاديز نإ لاقي ماللا نإ ربخ ىف ركذي ال ىفنلا ىفو
 دنع ( امهدحأ ) نيهجو نم هنع باوجلا لوقن ؟ ثعبن ال انإ ىنعمب راكنإلا الإ ماهفتسالاب مدام

 نع رب نم بيذكت اودارأ مهنأ ( امهنناث ) هتغيصو ىننلاب جرصتلا دجوي ىنئلاب عرصتلا ةدادإ

 ىلع مهءالك اوكسخل . هديك أتو هتغلابم رثكتسن نحنو رابخالا ىف غلاي هنع ربخلا'نأ اوركذف ثعبلا
 ة_حصل ةررقم اهودقتعا روم لإاراكنالا#ق ائداشا منإ مث راكذإلا ىنعمب ما,فتسالا ةقيرط

 لاطف ىأ ( ًاماظعو بارت اذكو ) هدعب اولاق لب هيلع اورصتقي لو ( انتم اذئأ )الوأ اولاقف مراكنإ
 انل لاقي اذه عم اولاقو اوداز مث . ًانافر ماظعلاو ًابارت موحالا تراص ىتح ًاتاومأ اننوك دعب اندبع

 ٌْق مدللا تانثز (اهناث) نإ ةلاك ل تع (اهدحأ) هج وأ ةثالث نم كيك أتلا قبرطإ )ن 00 منا)

 مث (ذوثوعبلل مكنإ) انل اولاقف « نئاكهن 5 لوعفملاب نايثإلاو « لابقتسالا ةغيص كرت (امئااث) اهربخ
 قوذ مهلاح ءابالاو انت وم دعب او انك الذ انانشلا ذل تل( اولا ل قاباوأ ئاولاق اد
 هلوق نإ اذاقو هلك اذه تافاضصلاو ةروس ىف انيب دقو ؟ ثعبلا نك« ف.كف تافرلا ماظعلا لاح

 نإ مث مظعأ لاكشإلا ىف ممنأ ىلإ ةراشإ «نولوآلا انؤابآ اولوقي وأ : هانعم (نول هآلا انؤابآوأ)
 : لاقف ىرخأ ةغلابمب ةغلابم لك ىف باوجلا ىف مهيلع درو مهماجأ ىلاعت هللا

 نأ ىلإ ةراشإ لق هلوقف « مولعم موي تاقيم ىلإ نوعومجل ؛ نيرخآلاو نيلوآلا نإ لق ل

 قو نس اغا يموأ «راوال الز ةناهاأل زاده ةلافاول انف نأ: كلذرو ؟ناريظلا هاغؤو ععاالا

 اهو لوتيااع تكلا ١ انتامالع- غار ءلطا "اكو ءاينا”الازوب واكف" الأ ولعل عاملا نأآإل ميقا

 نم اذه نأ ىنعي ( لق ) هلوق ( اهوأ ) هوجو هيفف نيبن ام ىلع تامالع ةبادصلا نه راكألل اونيب

 ًاماع الوق لق لاقف :؛ صاوخلاو ماوعلا هيف كرتشي دح ىلإ ررهظلا ىف تغلب ىتلا رومأالا ةلمج
 لق ) لاقو ( دحأ هللا وه لق) ىلاعت هللا لاق . ًارهاظ ىمأالا ناك لق لاق ؛ عضوم لك ىف اذكهو

 هريغو حورلا ىمأ نه رهاظلا وه اذه ىأ ( ىفر ىمأ نم حورلا لق) لاقو ( مكدم» رشب نأ كم

 مطوق باوج ىف نيرخآلا ىلع نيلو'الا مدقتب ( نيرخآلاو نيلوالا نإ ) ىلاعت هلوق (اهيناث) فخ
 (نيلو الا نإ) لاقف « رثك أ مهيف داعبتسالا نوكتل ءابآلا ركذ اورخأ مهنإف ( نولوأالا انؤابآوأ )
 تانثإ هنم نينتي « نيرخألا ىللع مدق» ما ىق هللا مممعبل مهمنورخؤ'و ممعب نودعبتست نيذلا



 00ا١ال١ا ةيآلا كلذ لق اوناك مهنإ : ىلاعت .ملو# ىلا

 03 هردق طع : عافترالا دا راو ءهرقف ثررو» ى هلأ بلطو « قامثملا لمعان لإ رتفيف « باي كو

 ) نيفرتم كإذ ل اوناك) 0 عل هلوق َْق لوقت ا ىلع هرهظ 2-0-5 هجرذو هنطب َه هر ةلابو

 اودلع . قئاقحلا مل نابو٠ ةرصابلا نيعاألا و ...ةشطانلا-ىد.األا ]دقن احمر وتقلا-لهأ نأ كنشاال

 . ةلاا كلت ىلإ ةبسنلاب ( نيفرتم كلذ لبق اوناكممنأ )

 كرشلا نإ ) .لاعت لاف اك ؛ك رقلا ل ره © ميظعلا ث ثنحلا ىلع راردإلا ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا 0

 مه] ) ىلاعت هلوقف ةثالثلا لوصآلا ىلإ ثالثلا تايالا ىف راش أ هنأ ىهو ةفيطل امفو ( ميظع مظل

 بدسا 0 فزنا ذإ ) لحسرلا راكنإب مهمذ ىلع لدي 3 اىتسالا ثردح نم 0 كلذ لبق اوبك

 ثنحلا لع نورصي) هلوقو (هعبتن ًادحاو ان« ًارشبأ) نولوةي اوناكن وفرتلاو  ةلاسرلار كتي ىنغلا

 ( ًابارت اذكو انتم اذئأ نولوة, اوناكو ) ىلاءت هلوقو « ديحوتلا ةفااذخو كرشلا ىلإ ةراشإ ( ( ميظنلا

 تاغلا 4 هيف ) ميظعلا ثحلا ىلع نورص» اوناكو ( اكل هلرقو »ع لاا را ناكنإ كإ ةراشإ

 م كإذ لبق من : لئاقلا لوق نه لذ 0 (ذورصي اوناك) ىلاعت هلر# (اهدحأ) هر+و نه

 2 نسانلا كل نس ناك ناللف 2 ال وك 3 3 رارمتسالال ع لدي لولو ىضا1اىظفل عامتجا نذل

 لاقي الو « لولغلاو ةيصعملا ةموادم رارصالا نإو رارصإلا ظفل ( اهيناث 1 كلذ نوك ديفي

 بنذلاو ةريغصلا ىلع عم ةغللا ىف داكيال ث كل ناد كيناذلا قاف 4 اف ثنحلا ١( ملاث) ىدأ ريخلا ىف

 ماعلا ةحاصم ناف ) م ف ءالقعلا دنع بذكلا سكن نال هولوعت باف نيا قد ا 1 ' اهيلع عشا

 نع بنتي لَو 0 عاصم همالك ىلع ىلإ اللف 4 1 لوب 1 لصحع ُ الإو قدصلاب هطونم

 مصل لمعلا 0 اودارأ ةدلياف نضضارعأل سانا نم 0 ْق لجو لقا تدكلا نإ مث 3 دسار

 مزلف ةهثلأ كيش رع قد ل قرود اذإف 0 يو وف ءىش الو نامالا هيلإ اومضف هرهه و عقدي هبلإ ءىوت

 هريغ فلاملا ىأرو ليقتسد صأ ىلع تناكاذإ نيدلا نأ ريغ ؛ برشلاو انزلا داسف قوف داسف هنم
 لتةلا عوقو ةلقو نامالا عوقو ةرثكسل لتقلاو انزلا اك ةريبكلا ىف هزو< ملو ثنحلا عرشلا زوج

 ةريبكلا بك رب ثرح ان غلب ىأ.« كنحلا خب : غلابلل مط وذ رييكلا وه ثنحلا نأ ىلع لدي ىذلاو

 3 ةالصلا كلارا بداالا ها ىلع ةيقاعملاب 11 للولا ند 5 ةريخصلا 4ع قف ناكام هليقو

 رود لأ فد نا“ كرش داوللا لأ كفل اذه!( ميظعلا ) ىلاعت هلوق « ةعبارلا ةلأسملا ١

 . هريغ ف حمتجب ال

 توم ليقتسملا ف نآرقلا نا نا نأ عم ميمللارسكب ( انته ) رهتشا فيك 4« ةسماخلا ةلأسملا )

 8 قفاخأ نزو ىلع تا 3 أرقي و ) 2 مو ( مالا امملع ىمسعو ىد نع لاك لاق

 لاق ام اوتام الو لقي ملو ( نتوم الو ) ىلاعت لاقو ءاوتام لق لقي ملو ( اوتوه لق ) ىلاعت لاقو

 ( تومأ ) اهيف ليقف ؛ اهريغ تفلاخ ةملكلا هذه نأ ( امهدحأ ) ناهجو هيف انلق ( اوفاخت الو )

 ن الر سكلا اهيف ام لمعتساف « تو تام ىف ةغل تامب تام ( قاثلاو ) سايقلا ىلع مدقم عامسلاو



 ةيآلا . كلذ لبق 0 : ىلاعت هلوق 002

 1 سل ارث رتهس 2 سو, 2

 < :/» نولوالا ان : انا وأ يبد نو وعمل نإ اماظعو

 اهركذن 2 فئاطل تايآلا قو 4 نولوالا انوا 5 2 نوث ودبل انمأ ًاناطعو 0 اكو 6 اذ

 : لئاسم 3

 ببس ركذي مل ىلاعت هنأ عم باذعلا ىف ممنوك ببس نايب ىف ةمكملا ام 4 ىلوألا ةلأسملا ١
 انركذ لو لوو 5 نينعذم 0 لع كاذ لق اوناك ممنإ لم و 2 ميعتلا ُْق 0 ,علا باوكأ 0

 رك تالا نار دعوا "هلال كذا" آزغأ ؟ نر "9 فاك :ناضز] نعلن سا ذأ أرآ

 مثود ال ر لب موأ ةءلس ركذ 1 ودع لضفلاو 2 لدع باقعلاو لضف باوثلا نال درسا 0

 اوناكامب ءازج ( نيقباسلا قدح َّق لاق ىلاعت هللأ نأ ةفطللا هذه دوب ىذلاو 5 موفر باسإ

 لضفلاب نوجانلا م نيولا بادكأ نأ انرشأ اال كلذ  نيهلا بادعأ قح ىف لقي ملو ( نولمعي

 ع ضوء ودم م,هح ىف لضفلاو كلانكل ناكاذإو ) كإ مالسف) ) للاعت هلوق ّق كاذ نيام امسو 2 ظعلا

 000 2 حو ولا اذه عادم اق 1( ٠ 3 ) هلوق نال ءاز+ لكي موكل م ءزأأ هذه لاذ

 . ءاز» كل اذه ذخ تاعف أم عل هل لايف ٠ هانم كرت كاسم فال ارو ' تيديال مع

 نوكب لامثلا باككأ نم وه نم لك سياو نيفرتم مهنوك ببسلا لعج 4 ةيناثلا ةلأسملا )

 نإف ٠ مب سيأ ( نيفرتم كلذ لبق اوناك مإ ) ىاعت هلوق لوقت ؟ ًاريقف نوكي نم مف نإف ًافرتم

 حبق نيبي كلذ قره لاا هذ كاد طا طور“ هين 1 (فارت اذ ج *ىذلا وهف كلا

 ماعنإلا ةياغ هيلع نع نارفاكلا رودص نآل ( نوره اوناكو ) ىلاءعت هلوق وهو هدعب مهنع ركاب

 لوقنق اذه ىلعو بنذلا ىلع اورصأ لب هللا معن اوركشي ملو « نيؤرتم اوناك مهن : لاقف جئابقلا مبقأ
 فقونتو هللإ جات موق قورلا|وز قاحا كافة ريدك قد لك ىف هتدابعو هللا 1 ىضتع” ىلا معنلا

 ق>- ىف لاةيف ٠ براَقّدم فارتإلا ىف سانا لاح نأ بالا ىف ام ةءاغ ؛ لكل لصاح هياد هحلاصم

 فيكو ءاينغالا ىنغأ براكل ةعانقلا لع هسفن لمح ولو « رض ىف هنإ ض»و ىلإ ةبسنلا ضعبلا

 در اطار ىلا ود ارا لسانا ودمتلا أو كدت ل ]وق ةتفم رام د ةلامع ىلإ. [ظذ اذ]#نابتن الاول

 ًادحأنإ مث ءسفنلا حش اهيلع لمح ىلا تالضفلا نم اذه ريغو « بورشماو لوك أما نم هعوج

 ديد اماازمطا قماوعإ وها ايلف ام لن إف«نازتكلاةوأ ذا رتشابر نكستم يم اها باكروأل

 « داو سابل هرمع ىف هيفكب ناكةرورضلا عفدي امن عنتقا ولف سابالا امأو « ةراغم وأ الخدم

 دع أ ايان نوظنفا داس را وو رطعللا للك أجب ازرع ىقبب ناك ءئش:ىأ نم :هعقرت عضوم هنم قزم املك

 ثرري ىنغلا بلط نأ ريغ « ءام ةبرشثو زيخ ةرسك نع بولغم ريغ لاو>الا ميج ىف دحأ لك

 باودلا عاونأ نم كلذ ريغو . ًايط الوك أمو ًارخاف ًاسالو ًافرخزم أديب ناسنإلا ديريف . رقفلا



 اة ةيالا . ميرك الو درابال : ىلاعت هلوق

 رش سل م 8 ياو | 2 )ف ولع راع هرثهك تس ع

 اوناكو «؟هد نيؤرثم كلذ ليق اوناك ممنإ 245 6 دراب ال

 هاما 2001 0 3 اا يلا ول

 ” انكو انتم اذئا نولوقي اوناكو «كد» مظعلا ثنحلا ىلع نورصي

 هجو فيك ليق .#نإف « موم>يلا لظ لظلا كلذ نوكيف لظب لالظتسالا ديربو هءاعمأ عطقيف

 لو#: ميقياغلا ءادتبال ورف مترج مسا هنأ انلق نإ لوقنف ؟ ( مومحت نم ) ىلاهت هلوق ىف نم لامعتسا

 ةملظلا هنإ انا نإو . ةضف نم متاخ انلوق ىف اك رهف ناخد هنإ اناق نإو ٠ ةنجلا نم يسن فءاج

 ناكل عضو فيكف ري 2ث. ف رص مسأ أ عم من هريسفت سس هذكل ليق نإف « كإلذكف

 اها ترص 12 0 ميجلاك ماللاو فلآلاب هلايعتسا انلق « اهل فاينل ول 5
 . مومحت كاب وم ةثال' ىلع هلثم نوكي منمج

 ىذأ هعفدو ٠ فووهلملا هعفن نظلا مرك : ىرشعزلا لاق © محرك الو دراب ال ب ىلاعت لاق مث
 لظلا ةدئاف لاقي نأ برقألاو « د>او ىنعم ميركلاو درابلا ناك- 1 ك2 نارا م
 دربلا ىف ناسنإلا نآل كلذو . أ . امركم هيف نأ تزال نول ا رخل اا وأب 0 اههدحأ : نار

 َْق 5 نوك ناسا 6 لاك اذان , بايثلا ليلق ناك اذإ | هر اد: هلا نسمسعلا نبع دص#»

 عضوملا ءافدإب هعنديف درب" امأو « رهاظف رحلا امأ « لظلا ىف هسفن نع دربلاو رلا عفدي ناك.

 هنروكيلا ةيلظل د رملا ىو, «اذزاي 2: وكب لظلم دنربألا اب ولكم كربلا أ اعلا نركفر .«هةةدزأ ام “كا قنات

 هيف سولجال دعأ دقةمارك ىذالو ؛ هدربا بلطي (درابال) لاف : لظلا ىف نوكم دربلال ةمارك اذ

 دعاتتم اهنم ذختي رادجلا مامأو راثأ تحت ىناا عضاوملاك لظ اهياع عقي ىنلا عضاوملا نآل كلذو

 سمشلا تءقو اذإ مث ؛ لباز» ريصت عضاوملا قاب و . تاروذاقلا نع ةظوفح دعاقملا كل: ريصتف
 تقلا ذهن لدم ةناؤلام ن رك راجل ذم متازك و اناا بلال ايلع تاماردلا نس ذر

 نإ : لاقي نأ لمتحو « اذه لمت ( رك الو دراب ال ) ىلاعت هلوقف : اهدربل ال اهتءارك لجآل

 , هدرب وه سحلا ىلإ عجري ىذلاف « لّقعلا ىلإ عجرب مال وأ ؛ سحلا ىلإ عجري سماأل بلطي لظلا

 7 اذهو « هيف ةمارك الو هل دربال اذهو « ةمارك هيلإ عوجرلا نوكي نأ لّعلا ىلإ عجري ىذلاو

 لاقيف مرك أ ىتملا ناك اذإ ميرك ىننم لك عبتت برعلا نأ ءارفلا نع ىدحاولا هلقن امب دارملا

 امو , ئسح امإ , لايكلا فصو نأ ائرك ذام هيف قية>تلاو : ةعزك الو ةعساوب تسيل َرادلا هذه

 0 عماج ظفاب هيلإ راشي سحلا _.رع هئافذلف ىلقعلا امأو ؛ هظفاب حرصي ىسحلاو ؛ ىلقع

 « ىلقعلا لاكلا فصو ىفن (مهفنو حدملا فاصوأ رهثأ نم برعلا دنع ةماركلاو « ةماركلا

 . القع الو ًاسحال الصأ هيف حدمال هانعم ( رك الو درابال ) ىلاعت هلوق ريصيف
 نولوةياوناكو « ميظعلا ثنحلا لعن ورد اوناكو : نيفرتم كلذ لبق اوناك ممن] ل ىلاعت لاق مث

 شي للا ككاسإلاو
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 قفقضن موه

 1 موه ن 07 لظو 5 ع مودع قا كارذنلا اك اام ا لاوتقلا باوحأ و) لاك لاق مث َ

 : لئاسم هيفو

 هيف لوقت ؟ اهلاوهأو رانلا ركذ كرتو ميحلاو مومساا ركذ ىف ةمكحلا ام « ىلوآلا ةلأسملا ١
 2 2 4 كوة.عةسإ ىذلا مث وأ 3 مو ماوع مهاع بهم ىذلا ممْوا ود لاةفىلعألا كَ ىداألاب ةراشإ

 او 1 ل ولا شاعرا ميا و موهسلا ىأ اهو ا دربأ ءاملاو ءاوطا نأ عم

 ءلاراث' ى'ماب لآل د اكاحأل :ءارعت ىلا مراتب كنق ذاب الا عفنأ نم امماف | ع

 ا ةواذملا كد مزعأ ه0 رافإن الو نالاتن اراء هاب اقامه 0 8 كننألا ءظذ ان

 ؟ مومسلا ام ليق نإف : اهرحأ مه ملاح فيكتف اهرحأ مل ءايشنالا درأل اقف «لالولا نم درأ 5
 3 نفد ءاوه ىه لاقي أ ىو رالازو 2 ا اغ لق 2 5 ضروف بتهم را جحد قفهفأب شلل لوقت

 1 ناسالا لتةعيو ةن وفعلا باسإ هيو كاست 4م ْن !لقإلا قش 9 اذاف تناج ا بناج نمد كرت

 مرخ وهو ء مسا نم مساا اذه نوكي نأ لمت<و ؛ امهريغو برقعلاو ةيحلا مسك مساا نم هلصأو

 ليقو ؛ اهدسفيف ماسملاف ذفنب ىعف الا مسنأال (طايخلا مس ىف لجا جاي ىتح) ىلاعت لاق اكءةربإلا
 دست اع هيف مثام ةيلظ ىلا ةراشإ ( مومح ) هلوقف اذه ىلعو . اليل بع اع ةصتخء مومسلا نإ

 .اءاهتاثك تبسي زاهللاب ىترتادق مومشلا نال دج

 ىنعمب وأ « يملا رسكب ءاملا مج نم لعاف ىنعمب ليعف وهو راها ءاملا وه ميخلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
 ان الودف-نأ ىهو ( ةيوغل ةفيظل ) انهه نأ ريغ ًارارم هانركذ دقو : هننع اذإ ءاملا مح نم لوعفم

 ءالاو «لوعفلاب مرمسلا صخ ءىث دعب ًائثيش بهت بورا ةريثك تناكاسل حبرلاو ءىثلا هنم رركت
 هيف لوقن ؟ مومحيلا ام لبق نإف . مرمح هيف لقي مل ءىث دعب امش الاه مهفيال ناكامل راحلا

 وهو مهلا نء هلصأو . ةيلظلا هنأ (!هئلاث) ناخدلا هنأ (اهيناث ) منهج ءامسأ نم مس | هنأ ( اهوأ ) هوجو
 اعروءهف ىنعملا كلذ ةدارزل هيف فرحلا ةدايزو « هنم قتشم 5 ةومسف مح هداوسل دناتكدن احلا

 ىلإ ةراشإ ةثالثأا روم . الأ ىفو ؛ هترارحىةدايزلاو هداوسىف ةدايزلا : نيينعملتد اجهيفةدارزلان وكت

 اونكتسا نإو « مومسااوهىنلاءاوطا مهءاصأ ءاوحلا بهل اوضرعت نإ مال ًامئاد باذعلا ىف مهنود

 اودارأ نإو مومحب نم لظ ىف اونوكي نكلا ىف ناننكتسالاب مومسلا هسفن نع عفدي 8 هلعفي اك

 لعتحي و ؛ ىلا باذع نم مل كاكفنإ الف ميمح نم ناكم ىف نانكستسالاب مومسلا مهسفن أنعدرلا

 هاملا ترثنف ناقحلا َْق مومسلا ران بهتلثو شاطءبف 8 هب رمضل مومسلا نأ وهو بيرت هيف لاَ لل نأ
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 «:40» نيرخال ا نم ةلثو ود نيلوالا قب هلل
 ا لس

 نوف ظفالاو مدآ تاني 1 نك نإ اذه ىلعو 5 نول ريغل الو ةناقاز الورع نوقدلي الو ٠ دحاو

 نك محلا دوت 3 تقو 6 نوم داكن ايل هب نيعح نيكل 0 هانعف نهريغ نم ف 2 ةقم 4-

 ًابارتأ ةنجلا رو- ىلع قاطأف ءالاقيلا نف نيبواستللا ةذللاك كلذ: ْنَع ةرايغ ا لغجو: «لصاللا"ئنن

 هناارهاظلالو, ةنمزأ افثوأ ناقررف 'ندجو ءاازسأ كانزاالا وعل طنا ]لح لل متعب اننأ (اهناثأ)

 نيفلا باح ًابارتأ ( اهثلاث ) هللا. ءاشاف نونم هل قلخ ًاحاص المع لمع اذإ نمؤملا نآل ةنمزأ ىف
 : ل كانا نويركأ نركلذإ كيكرزلا* بسلة الو نادحل هل يقرا خلا دنت مهْسىلع ىأ

 رظنلاب نيت: ةرهاظ هتدئاف لوقن ؟ ( نهاناعخ ) هلوق ىف ةدئافلا ام ليق نإ 4 ةيناثلا ةلأسملا 0

 اذهو (نهان أشنأ) 'هانعم نوكب ايارنأب ةقلعتم ماللا تناك نإ 0رعهت نقلا باول ) ىف ماللا ىلإ

 نوتاوك لاح ءاشنإلاو نيدلا باحال نهانأنعذأ ةاذعم '"نوك نهاثاشنأب  ةملدتم لاكن إوازوج,ال

 297  لمفاا نال ءاشألا اواكأ ينك وكي راكبا ايعلالا ىلا ناو مال اا

 مهيلع ماعنإلا نوكيف لعفب ناكءامشنإلا نأ ىلع لدي ال ءامثذالل هفر د لوقنف ابجاو ًاريئأت لاحلا ىف

 ًاراكبأ نوهلءج ىذتشي ناكل جاوزألا ةررس اه ريغ نوه الوأ 'هدنج ا ناكنإ امأو 0 ًاراكبأ 0

 . ىضتقملا ىلع ىضتةملا بيترتل ءاغلاف

 ( ةفيطا ) انه نكل هيفام انركذ دقو « نيرخآلا نه ةلثو نيل ارث ال اي نا هل ل ىلاعت لاق مث

 ىف رك ذو روحلاو ةبك افلاو ررسلا ركذ لبق ( نيلو الا نم ةلث ) ني-ةباسلا ىف لاق ىلاعت هنأ ىهو

 نيعلا ررلا ىلإ نوتفتليال نوةباسلا لوقت . معنلا هذه ركذ دعب ( نيلو الا نم ةلث ) نيعلا باوحأ

 مهيلع اهركذ مدقق اهملإ نوتفتاي نيولا كلك[ ' مم كريت هذدلا معلو ةفوئرظلااو كيل ألاو

 نودراو ءالؤد ةنجلا له اللاق هن اكف ؛ مءاكمركذ مث الوأ مرك دف نوقباسلا اءأو مكا اذه لاق مث

 : لاقف ًاسح نيب رقه مهنوكل الإ نيقباسلا ةلث مدقي مل ىلاعت هنأ ةفيطالا هذه ممتي ىذلاو . مكيلع

 ئ : اذ هللا ن له فرقا ىف 0 ةدوملا الإ 78 قوذ 1 ل اك 97 م ( هلأ 7 لاق 0 ل مج ىف نوبرقةللا)

 1 ( فرقلا ىف ةدوملا الإ.ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق ) ىلاعت هلوقب راشأ اذه ىلإو ؛ءىث لكقوف
 دقف ( ميعنلا تانج ىف ) هلوق امأو ( ىازل اندنع هل نإو ) هلرق ىف ىازلاب نيل ربا ,دعؤرل ع ناعنم قل

 مكيف || ُُف كودير 1 مثو هتجلا ف كوب رقم مهنإف ' 2 الملا ىف رقم مند نينهؤالا ىلر هم زيرو 1 انركذ

 نوجانلام نيعلا نام ةالأل نأ اذهنم ناب دقو هللا ةرد#ب مثريغرسانلل ىىبلا لانع لاك

 ركذنسو . ترثك و ممنانهح تبلغ نيذلاال ةنسحىفدأ بيب مهنع هللا افعو ايذارس اروبا ردد يذلا

 . ( نيعلا باككأ نم كل مالسف ) ىلاعت هلوق ىف هيلع ليادلا



 يالا ةكايزع 20100000 ١
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 هللا ءاش نإ اف ره اي لا دع ساتر ذ دقو ( ةعوفرم شرفو ل ىلاعت ل اة مث

 عفن ص 5 0 عبف رابوب ٠ لاه ردقلا ة 4ع ب و (اهدحأ) دكا ةثالث | مف ةعوفر 1| انلاز كاك

 (امتاث) ضل قوف أامذدل هع رقم ( م اثو) (ام“ طر شرف ىلع) ىلاعت هلوق هيلع كك نغلاو ردقلا

 .٠ ريرمسأأ قوف ةعوفم

 قو ( نيهلا بادأل ءأبا نأ ايرغ ًاراكبأ نهاتلمل اءاشنإ نهانأ أ انإ آل ىلاعت لاق مث

 : لئاسم ءاقنالا

 نيعرو>ىلإ (اهدحأ) هيلا ةياالث يف 9 نعد ىلإ داع (نهانأشنأر ُّق ريمضلا «ىلوآلا ةلأسملا)

 ارتاغب رايعلا واكل !رتكفلاب ىىفاولآلاذأ# مايداخل (غيرعلا ظني ىوهدوقواو ؛نافكخل نيالا وهو

 عفر ًامالا# تاراقيلا ذنوج اشارت" تاوالظاة الزلاق“ مكدا سايل نهر ىلاسعت هلوقل نهيلإ
 اهفصو نآل ًارهاظ دعبي نكل لوألا نم برقأ وهو « ًاشارف رصت مل ةيراج ىلإ ةبسنلاب اهردق

 ايندلا ىف ١ مع دق هناأل شرف هءاغلد مولعم ىلإ داع هزأ ( اهتلاثو ) كلذ فالخ نع ءىني ةعوفرااب

 وهز اجامزالاب ,اظح ة هعو) م شرف ىف ذو هريدقت أي اظح شر لا فا 3 رخآلا 1 عضاوم ىفو

 فوضصوملا ماقم ةفصأأ ماقأ ىلاعت ووش (تاررصقمو 1 فراطأا تاردا 5( 3 5 هلوف ىف ّى ةرركذام ل

 نومموص ىلإ ةاراخإ نوايانلو نفاضوأنأ نوفر اعإو دلاضأ قبيدح ظفاب ةرخالا 1 1 مو

 ءايسزإلا دارملا نوكف نو+لار دارا ةؤكي نأ, لمتكي (,لمانأغنأ انإ ) كادت هلرقؤ ىنهردخحو

 هلوقو »2 ةداعالا ءايحا ىعع ءافدا نركمف مدأ تان داهم ا 500 نأ لمت<و ث ءادتبالا ره ىذلا

 ريغ نه ا هما نم مع ءانذحلا ىعمم ناك ول ءاعدجلا نآل كلذلا ىلع لدي (ًاراكبأ ىلاعت

 « تابيث نتم نإو ًاراكبأ نهلمجيت ىأ ( ًاراكبأ ) لاق مدآ تانب ءايحإ دآرملا ناك امللو نايب ىلإ ةجاح

 أهدي فصولا 5 ) ليلا ( نيج 3 ند باوجلا لوقت لود هجولا ىلع ةلّياعأا م ف نافذ

 جوزلا ةذلب ةف_اع نرد حلبا ىلا لقتر بلا نال ةدئاغلا ,نيز مهجاوزأ [ ياخ اه نعي نم توكل

 " اذإ 21 لهأ 0 اهفراعمو 0 1 1 جيورتلا ا ةفرعتال لجر نم جوز“ نأب ىخكر الو

 ذو 0 ريدا تجوز ِ ا 07 م 5 نوم لح اولا كك مدأ ا سمج نم 0

 ًاراكبأ دارملا (ىاثلا) ايندلا راكبأ ىف دجوب ام نييف دجوي الف ( ًاراكبأ ) لاقف ةرشع هوس اهنم موتي

 أهرجو لمت< ) اني ( ىلاعت هلوقو 8 كاع ىلع الإ دول هال ةراكبلا نإف 3 اندلا ةراكب فالاخ ةراكب

 نامز ىف نةلخ نوهلكربك الو رعص) ىرخأالا ىلع نمهادحإ لضفت اللف علا ف تالق (اهدحأ)



 ١م ةيالا .دودمت لظو.: ىلاعت هلوق

 دق ل / ؟ ةذإاو برطلابال ؛ ةرثكلاب ةبك افا" فضو ىف ةكملا ام 4« ةنلاثلا ةلأسملا 2

 , ةبكف تاذ ىأ ( ةيضار ةشيع ىف ) هلوق ىف ةيضارلاك ةلعاذ ةهك افلا نأ نمحرلا ةروس ىف انيب

 ةهك افلا ركذ ثرح ىلاعت هللا نأ انيبف « ةرثكلاا امأو « ةذللاو بيطلاب الإ ةعيبظلاب نوكتال ىهو

 و معتتلل ىه لب « ةجاحلا ردقب نوكت ىت> ةجاحلا عفدل تسيل اهنال , ةرثكلا ىلع لدي ام ركذ

 . عونتلاو ةرثكلاب اهفصوف

 رثك أ ىف عطقنت اهنإف « ايندلا هكاوفك تسيل ىأ ( ةعوطقءال ) 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 نباص يما عمل ىأ ( ةعونم الو ) نك امآلاو عضاوملا نه ريثك ىفو «نامزآلاو تاقوالا

 « سجلا ىف رهاظ نامثآلاو ضاوعألا بلطا سانلا نم عونمملاو ؛ ناماألاو ضاوعألا باطل

 لاقيف عطقلا امأو . ةعونم تسيل ةرخآلا ىفو « ةعونم ىهف ضعبلا نع عنمت ايندلا ىف ةبك افلا نأ

 نال : نسلا ةءاغ ىف ( ةعوطقمال ) ىلاعت هلوقف ؛ ةعوطقم ال ةعطقنم ىهف تعطقنا اهنإ ايندلا ىف

 ةبك افلا نأ وه هنايبو . عنملا مدع ىلع الءاد ( ةعونمم ال ) ىف نأ ام« عطقلا مدع ليلد ىلإ ةراشإ هيف

 اهكلام ةرخآلا ىفو ؛ هب ةجاح عفدل اهنم ىلإ امحاص ةجاحو « ضوعلا بلطل الإ عنمتال ايندلا ىف

 الو لكأي الو «ةريثك ةبك اذ هل ىذلاكدأ نم ةبك افلا عن ال نأ مزلف . هل ةجاح الو ىلاعت هللا

 عاطقنالا امأو . دحأ نم ابعنمي الو اهقرفي نأ ىف كشال هوجولا نم هجوب اهيإ جاتح الو « عيدي
 : لاقي لب « تعنتما : اهدوجو دنع لاقي الو ؛ تءعطقنا ةيهكحافلا : اندلا ىف لاقي ىذلا لوقف

 رظن اذإ دحأ لكن كساو : ريبكلاو ريغصلا همهفي ام الإ ملكت ؛ ال ناسنإلا نال كلذو « تءعنم

 « ةدونم اهنأ لوقيف عنتمت امسفنب اهارب الو ارظفحيو اهزرح لل ىرب اهدوجو نامز ةبك افلا ىلإ

 هساس>]مدعل امسفنب ةعطقنم اهنظِيف . سد ًاسح اهعطق ًادحأ ىرب ال اهذقفو ابعاطقنا دنع امأو

 نامت لكنأ متلع راظنلا قح ايندلا ىف مترظأ ول : ىلاعت لاقف « عناملاب هساسحإ دوجوو عطاقلاب

 قةحلا دنع دجوت ال امنإو ؛عطقنت ال امسفنب ىهف ةهك افلا هيف نكسمم ًارامنو اليل هنوك ىلإ ًارظن

 ًاجاتع هنوكو ؛ هرحو نامزلا دربا قةحلا ريغ دنعو ؛ نامز نود نامزب امصيصختو اهايإ هللا عطقل

 اذإف قةحلا ريغ رظن ىف نامزلا اهءطقي ىهف ةنمزأب ةداعلا ىرجت كلذلو رهزلاو وغلاو روهظلا ىلإ

 نكس الف ايمطقي لامن هنلأو همز لأ توا يهز لو كاها سعت ل اد ودع |( دنا

 نم عطقنم ال عوطق. هنأ ل-ءيو هيف ناسنإلا ركسفتي عوطقلاف « رهاظ الو قبقح ببسب ةعوطقم
 . ةعوطقم ريصت الف عطاق ال ةنجلا ىفو ؛ عطاق ريغ

 امن"ال دوجولادعب عنملاو دوجو.لا عطقلا نأ امل ةعوطقم اهنوك ىنن مدق © ةسماخلا ةلأسملا ١
 نإ مث أدبأ دجوتف عطقتال لاقف ةظوفحم ةعونم نوكتال ةدوجوم نكت ل نإف عنم مث الوأ دجوت

 , ًاديحنوكي و لابلاب رطخ اهم ًائيمش كرتنال نأ بحن انأريغرهاظوهو دحأ نم عنميال دوجوملا كلذ



 ةيالا . دود لظو : ىلاعت هلوق ١

 0602 روس سس -

 1010 2 اتيك اا «28اد» تاركاشم 1 ١. 6٠ دودي لظ و

 هس لود شر

 د ةعون# الو

 هنآل مالغلا كرت زوي الو « مالغلا بورضع ديز لاقي نأ حصيف مهوأ نإ كرت الو هجولا نسح

 . هجولا كرت زوجيف هجولا نسح: امأو . أطالا موب

 ؛ متادوهف ع 8 هر 0 هيفو 4« دودمم لظو ) ىلاعق لاق مث

 هرتسيو ريك ءىث ىلع عقب ىأ , اناكم دودم (قاثلا ) كلذك ىأ 1 اظو مهاد اهلكأ ) ىلاعت لاق اك

 لبق نإف ( اهانددم ضرآلاو ) ىلاعت لاق اي ٠ طسبنم ىأ دودم دارملا ( ثلاثلا) ةنجلا ةعقب نم

 ذم زال اك كلام اذ لقفل نافا" "اذه زن نركب 3 خلقلا لوقت © قانا هج ولا تاك ظفك

 قفآلا نم ةببرق اهيبناج دحأ ىلع تناكاذإو ؛ ضرالا هجو دوسدف لظلا مك ارتيف وجلا ىف !ماظ عقب

 هلوقف ؛ ةيبطلا ةياغ ىف نوكيف «ضرآألا هجو نخمب الو وجلا يد ل جو ىلع طسني

 راجشاألا لظ سيل لظلاف اذه لعو ؛ لوللاب لظلاك ضرأألا ىلع ًادومع همايق دنع ىأ (دودمم لظو)

 . ىلاعت هللا هقلخ لظ لب

 نآل كلذو «قوف نم بوكسم ( لوألا ) هوجو ًاضيأ هيف «( بوكسم ءامو )ل ىلاعت هلوقو
 نويعلا اهيف ىتلا عضاوملا فالخب مهدنع ءالل بكس الف كربااو رابالا مهدنع نوكي ام رثك أ برعلا

 اكل اولا ياخ ريغ قَراَج ) ناقل ١ احملع يح كدلالا ىلع هكا لايجلا نع ةعباناا

 وو نمك سيدتنا راسنا قاما اكل فكك فلاح زن كلر ءاوتللاء ىف اجرا نازكي ةيزوكتيملأ

 نوربعيو ءامملا ةرثك نودعي معنلا اوركذ اذإف. برشيو ظفح لب« دق لاك اعلا دنع

 حصأ لوالاو ئابكسو اهنقارإب اهترثك نع

 ماي شلع يا ئاذهمال كنا ( ةعونم الو ةعوطق. ال ةريثك ةرك افو ١ ىلاعت لاق مث

 :اةراسمون لف واف امل! نلفت ىلا )ا جقالا لهذي نك ذءااهتزاو

 ىه لوقت ؟ ةقروملا ريغ ىلع ةقروملا راجشأالا ميدقت ىف ةمكسحلا ام (« لوألا هل أملا ١

 « ابهقوف ةمعن ا ىلإ ةمعن نم ءاقت رالا ةقيرط لعبت جلا ىلع قرولا مدق ةنل رهو « ةرهاظ

 . ةمعل منأ رك اوفلاو

 ركاوفلا راجشأ رك ذو ءامسفنأب ةقروملا راجشأالا رك ذ ىف ةمكسجلا ام « ةييناثلا ةلأسملا ١
 ىهف راغلا امأو ٠ رجشلا ىلع امنوك دنع اهنسج قارو الا نإ «ةرهاظ أضيأ ىه لوقن ؟ اهرامب

 ءاهراجشأ فرعت اه ءامسأ اهل اوفا تراص اذهلو  ةعوطقموأ اماع تناكءاوس ةبولطم اهسفنأىف

 : ةقروو ّنينلا رجش لايف



 نيفرطلا ىلإ ةراشإلا تعقوف ؛!منمربكلا ةياغ ىف هقزو'نوك<امك]و.  راثالا ند شطلا ةءاغف

 لخنلا ركذ ركذلا ىف هريظنو . رجششلا دصاقم دحأ قرولاو ؛ اهفاروأ ىلإ ارظنراجث ألا عينج ةعءاج

 ةراشإلا تعقوف « هعضوم ىف هانيب مفالخلا ةياغ امهنيب نآل « زاولا زكإ 3. ءةصتلا 2 امقلابو

 نم لخنلا نإف « بانعالاو ليخنلا ىف انلق كلذكو ء اهراس ىلإ ارظن راجشالا عيمج ةعماج امهلإ

 ةراثغالا "تعفو رابش] امهدنو / ةرمثملا راجشالا ردصأ نو مكلا و نال مظعأ

 . هل ىاعت هللا انقذ و قئافاباوج|اذهو ء راجشاللا راسل ةعماج امبلإ

 كوش ناف .كوشلا ذوخأم (امهدحأ) ناهجو هيف لوقن ؟ ضوضخلا ىنعمام (ةثلاثلا ةلأسملا)

 لوجدو ايقانروأ ةيثكل طن ااه لل كا ذزإ برحلا|هرتن هين اكل ءالولو اق و فص دن ىلا

 ايندلا ىف ردسلا,ناصغأ سور .ناف « لفسأ ىلإ فطعتم ىأ.دوض ( امهيناثو ) ضب ف اهبضنإ

 « انندلا ند ففااخ نأ هانعم دئيحو..ىدتت اهسوؤزنإف؛,دانيعلا راجشأ فالخ قوق نإ لع

 .رانيشكم أ رعرابط ناف

 ١) زوملا رجش هنأ رهاظلا لوقن ؟ حلطلا ام 4 ةعبارلا ةلأسملا ٠ ةدئافلا نم انركذ ام مني هبو «

 علطو وه امإ ؟ حلطلا نأشام لاقف ( دوضنم حلطو ) أري نم عمس مالسسلا هيلع اءاعؤفأ كفر ,
 لوقنف ء فحاصملا لرال لاقف ؛ كإاذك فحاصملا ىف اولاقف (ديضن علطو) ىلاعت هلوقب لدتساو

 ءاحصف نم ناكًايلع نآللف ةزجعملا امأ . هنع هللا ىضر ىلع ملع ةرازغو « نآرقلا ةزجعم لديلد اذه
 ىنعم ىلإ هنهذ ةرداممل هفرح قفتا دق ناكامو ؛ هيلع رمتساو علطلاىلع هل اذه عمس املو برعلا ,

 قرولا هنم دوصقملا رجشلا ركذ ىلاعت هنآل , نسحلا ةياغ ىف مالكحاا اذه نإ : هسفن ىف لاق مث

 ىلع علطا امل هنإ مث . نيعوالا ركذف « هب لالغتسالل رعلا هنم دوصقملا رجشلاو:« هب لالظتسالل

 ةحاصفلا ةياغ ىف هنظ ىذلا مالكلا نم حصفأ وهو ؛ ىلوأ عضوملا اذه ىف حلطاا نأ ملع ظفللا ةقيقح

 علط ناكول هنأ اذه ديوب ىذلاو . لوحي ال فدصملاف ىظ ىف ناكام ريخ هنأ ىل نيب فدصملا لاقذ

 هلوق ةدئاف رهظتف حلطاا ىلع امأو ؛ ةدْئاف ربغ نم فرحأ راركست (ةريثك ةبك افو) ىلاعت هلوق ناكسا

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهيبنسو ( ةهك افو ) ىلاعت .

 ١ قرولا دارملا نأ رهاظلاو ؛ رّقلا امإو قرولا امإ لوقنف ؟ دوضنملا ام « ةسماخلا ةلأسملا «

 قرو دعب اهرر هطخا حقك تبت رهو :”قزو دعب ايوة وكي هولعأ لإ هلوآ ولا تشانالا

 ضعب نود اهضعب قدو ؛ هقاروأ عفت رتو ظاغي هقاسو ٠ بصقلا ىف اك ٠ ناك تبث اذإ ايندلا زوف

 ضعبب هضعبالصتم هقرو نوكي ةرخالإ زومو « قرو اهاع سيلو ؛ ةجرف اهضعب نيبو بضقلا نيب

 ًادوضنم نوكي ال وهف ًارجش حلطلا ناك اذإ لبق نإف « رمثملا دوضنملا ليقو « اقااراثا رثك يرن .
 فصو هجولا نسح باب نه وه لون 9 حلطلا هب فصو فيكف 2 دوضنم رع هل ناوكت انمعإو

 دارملاو نسح ديز لاقيو هجولا كرتي دقو « هجولا نسح ديز : لاقي ؛ هن لصتيام فاصتا ببسإ
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 ' ىنملاو طظفالا ف ثد 2 نم كلذ لون 3 بصنلا ايأ رقىذلال“ هسيأ م 0 نهو . بصنلاب تراص

 / 1 ايف نوءمسإ ال) هلوقب بصنلاف «بوصنم لوعفم وهو عومسملا نم ىثثتسب هند ظفللا امأ

 لاذ )م داع لوو نم وغللا نم ددبأ ( مالس) ( ملوقو ؛« لصتم ءانثةسالا 1 اني ازألَو ىندملا مو

 , هنعاأدم ءىل هسفن ف ناك نإو ؛ هريغ نم وغللا ىلإ 0 0 ل اليق الإ (

 . ( دوضنم حلطو ؛ دوضخ ردس ىف ؛ نيولا بادكأ ام نيولا بادحأو ) ىلاعت لاق مث

 : لئاسم هيفو « ةثالثلا جاوزألا 0 ةيميملا 40 نأش َّق عرش تمرس لا نإ كل

 ظفابو . ماسقالا ركذ دنع ( ةنميملا باحأ ) ظفاب ا م( لوألا ةلأسملا ١

 عض را ةك.لاك 26-2 همي امإ ةلعفم ةنميملا لوقن ؟ ماعنإلا ركذ دنع 7 بادكأ)
 عضوم ةرمجاو « رانلا عضوم ةزاتلاك نا معضوم ىعمب امإو . 3 امف ىبلا ضراألا 3 1 محلا

 زيمت, مالا لوأ ىف ةثالثلا جاوزألا نكل ؛ عضوملا ىلع ةلالد اهيف ةنميملا ناك اهفيكف 2 رجلا

 ناكلاب نوقرفتيف (نر 2 لاقو (نوقرفتي ذئهوب) ىلاعت هلوةل نوقرفتيو « ضع نع 0

 ا مم م أب مهةرفت 3 باوثلا دنع مث , ناكملا ىلع لدي ظفلب مهيلإ] لوألا ىف راشأف
 عماعأب 5 نيذلا نولا بأ سأ(| مك ) هوجو هيفو ( نولا بادكأو ( لاَقف ناك.لاك هيف

 . هنايب مدقت دقو « رونلا بادحأ ( اهثلاث ) ةوقلا باوكأ (اهنأث ) مهنتك

 «ردس ىف موك ىف نركست ةمعذ ةيأو ( ردس ىف ) ىلاعت هلوق ىف ةمكسجلا ام 4 ةيناثلا هلأ لا ال
 لاو الا ءلع تافع ةغلار ةركح هيف لوقت ؟ ثيطب لو ولحبآلو رمال < ىداوبلا زا#ثأ نم نادشأأو

 « ًادو# ًازيزع برعلا دنع ناكامب لثمت ةنجلا نأ بيرقتلاو باوجلا ىف اورصتفاو ؛ رخاوألاو

 : لوقت نأ ره. قئال هللا مالك ريسفتب وه ىذلا قئارلا قئافلاو « قثاف ريغ هنكعلو باوص وهو

 يك اههنيب ام عيمج ىلإ ةراشإلا امهركذ نمضتي ٠ نيرمأ ىفرط ركذي غبلبلا نارا رمزاك دفقال]

 ىضرأ نالف لاقي و ٠ اههيب ام كله و يمك-ام هنأ هنم مهفيو ٠ برغلاو قرشلا كله نالف : لاقي

 عضاو ما نيزت نأ ىف ءافخ ال لوقنف . كلذ ريغ ىلإ د-أ لك ىضرأ هنأ هنم مهفيو ؛ ريبكعلاو ريغصلا

 لالظتسالاو هيلإ رظناو قرولا سفن انه بلطي ةرات راثألا كلت . را آلاب اهيف جرفتي ىفلا

 : ةرياك ماسقأ ىلع اهتاروأ راثألا نكل ءاهبنيب < هزات اهنزعالال] نتي مرا وريم

 رش وهو حلطلاو , رغصلا ةياغ ىف ردسلاو ٠ رابك قا نأنرإ ل رافع نار وان ل ناءا ورا وك

 هقرو نوكي ام ىلإ ةراشإ ( دوضنه حلطو , دوضخم ردس ىف ) ىلاعت هلونف :ةليكتلا ةيباه ىف انروملا
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 باطخلا نكل ملسو هيلع هللا ىلص دمخ وهو روك فهريغ مولعمىل]امإو ؛ هيلإ ريمضلا درع حصإ هلق

 الوأ بطاخملا وه ملسوهيلعهللا ىلص ادم نآآل براي كليقو « لوقي نأ ىضتقي ناك(حفصاف) هلوقب

 (نيدياعلا ل ليال دارو نم رأل ناك نإ لق) لبق نم لاقو (كلأس نئاو) هلبق لاق دقو ؛ هللأ مالكي

 ىرت نآرقلا ىف ليقلا ظفل لامعتسا ىف تركسفت اذإ لوقن ؟ اذه ققحت اذإ ءالوأ بطاذملا وه ناكو

 لئاقب لوقلا اذه صاصتخا مدعل ( ًامالس ًامالس اليق الإ ) انهه'لاقق « ىعارم ًاظودلم انركذام

 مهيلع نولخدي ةكئالملاو ) ىلاعت لاق اكسانلاو كاملا ن م أعاد لوقلا اذه عمسيف لئاق نود

 هللا وهو ؛ادر نه لسملا ناك يح ( ميحر بر نم م مالس ) ىلاعت لاقو ( مالس « باب لكن م
 ىه ) لاقو (ًاحلاص لمعو هللا ىلإ اعد نمت الوق نسدأ نمو) ىلاغت لاقو ءانم الوق مالس : لاق هناك
 نإد الر ماق نم لكو ةمآلا نم مهعبتا نمو ل ا نيعم ىعادلا نآل ( اليق موقأو ًاتطو دشأ

 .نونمؤي ال معإ] : لوي د>أ لكذآل (براي هليقو ) ىلاعت لاقو مهعششم هجهو ٠ ميوف هلرق

 انركذام ديؤرو ٠ مرارصإو:مهفارسإب مهنايرفكلف ممريغ امأو-مرارقإلو مهفارتعالف مثامأ

 لايم كفل ىعاا ل 5 لصتملا ىاتتسالاو ( نات لو اردل ايف نرومسل 0 لق لا

 هللا وهو ف ردي نم لوو امآو؛ كللع مالس وهتو (دليق الإ | لاققا, هلئاق كف ردنا لرد زهر ةرخ
 . ( الوق مالس ) لاقف فالك« ةياع مهدي و دا ةياغاوغللا نع دعب الأ روق

 اكاليق امم ىلاعت هللا فصو ةفص هنأ ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف « مالس « ةسداسلا ةلأسملا ا
 «بويعلا نع الاس الق آل ةاّتعمو  موص موقو « َلِدَع لجر : لاقي ثيح ندصْللاب ءىّمأأ فص وب

 . املس نل] : ةريثعت 0 دله نمل ديو"( اهلا ىب) امالسأ زارع نأ ل] فرنش نضطر“ اي

 نال كلذو « ةمعنلا مامت ىلإ ةراثإ هيف لوقت ؟ ةدئاف هيف له مالساا ريركت 4 ةعباسلا ةلأسملا )ل
 : رخآللا لوقي ايندلا ىف نييقالتملا دحأ نأ اهكف « مالسلا درو ميلستلاب الإ متيال ايندلا ىف مالسلا 5

 هنأمث (!.السامالس) نولوةي ةرخآلا ىف كلذ.كف ؛ مالساا كيلعو : رخآلا لوقيف . كيلع مالسلا

 نت هدوم هدبع ىلع هللا مياسآ نآل در هل نكي مل ( ميحر بر نم الرق مالس ) لاق امل ىلاعت

 دابع ىلعو انيلع مالس « نم 7 لوق وهف ناك نإ درلا ع , د هنم در نأ نع فرعَم ةزغ لاك

 . نيهاصاا هللا

 اولا ىلاعتهلاؤق نيبو كاين شنب ١ ًامالس ًامالس ) ىلاعت هلوق نيب قرفلا ام 4 ةنماثلا ةلأسملا )ل

 نا مطوق نم غلبأو منأ ( كيلع مالس ) هلو ,ة نأ كانه انركذ دق اناق ؟ مالس لاق ًامالس
 لّكفتي ًالفاانهامأو «1ؤ. 41 نس >أب مهي<و ركذلاب مهلع لضفتي نأ دارأ مالسلا هيلع ميهارإل

 ناؤنماؤالا هو , دخاَوإ سد نم م ةروصلا كلت ىف لضفتلا لثم رخآلا ىلع ةنلا لهأ نم دحأ

 : اريطمل دا لإ دنا تستنل رأو
 ةررمشملا ةءارقلا لاب اف غلبأو متأ ( كيلع مالم ) لئاقلا لوق ناكاذإ 4 ةعساتلا ةلأسملا ل

 6غ 5  رخ 0
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 57 7 امل 07 ىف زا نم ىلوأ ءامساللا ىف زالا لون , مدقت ام فالخ تاب "1 3 ناكرتشي

 اكرم الا فوزا قالا كفو لا :كلاذك“ الو .٠ لاو الا .ىف اريعتتاو هلال دلا "ىف ريغتلا

 نّوكياو' ئازب ًادشأ كير أل7:لاوقت كنإف فرخ ناززتقالا ريغ نم ًازا# ريض مسإلاو مساب نارتقالاب

 ناآلاو «ةعاجملا لماك دسأب,كيزتو دسأ اذه لجل تاق اذإ كلذكو ا« كفرح هل نال الو ازا

 نع لودعلا تال وب راكا لم تاك 116 لصحالا , كيحأ فق أ الإ بنذاىلام اوقف ماكمملا ضرع

 . ةغالبلاو ةغلاملا نم ةدْئاف هل نوكي ال لصالا

 البق نوكيف لوقلاكردصم هنإ ( امهدحأ ) نالوق ( البق ) ىلاعت هلوق ىف ( ةسماخلاةلأسملا ل

 لوقلاوأ مساهنإ (اههيناث) فرحالالعفي لعف باب ىف هل .هظيال نكل ردصم لوقا نأ ؟ ازد

 رهاظلا لون اذهلعو « رهظ الاوهو ردصم اهحتفبو مسا نيسلا رسكب رتسلاو لد.ءلاك رهف ردصم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ليق امو . هلءاف ركذي مل امل « ليقو لاق : وه لعف نم 3 مسا هنأ

 ىةدئاف ال مارقأ نيب ترج رومأ ةياكحو « ةرجامشملا نع ىمن هانعم نوكي « لاقلاو ليقلا نع ىهن

 هللا محر » مسو هي اع هللا ىلص هلوقا هك لاو ظعاو ريغ نه ةياكحلا درب الإ اريف سيلو ءاهركذ

 ديل سا لاقلاو « هلئاق ملعي مل لوقل مسا ليقلاف اذه لعو 6 لسف تكس ١" منغ ًاييغلاف ادع

 3 لاقف ءاذك هل لق ة مل ءاذك نالف : لاق لو: ؛ هلعاذ ركذي مل امل ليق نم ذوخأم

 «لاقوه ل ف نم ذوخأم لاقلاو « هلئاق لعب م لوقل م ها ليقلاف أنه ىلعو لاقو ليق همالك لصاح

 ريمضلا نإف ( نونمؤي ال موق ءالؤه نإ براي قو ماعت اهل وفل لظايرا ده ودمت أ !لئاقلو

 ا لاق م« ( نونهؤرال موق ءالؤد نإ براي ) دمت ليق هللا معي ىأ سو هيلع هللا ىلص لوسرأل

 ( مالس لقو ممنع حفصاف ) ىلاعت هلوقف اذه ىلعو « ( كدابع اولضي مرذت نإ كنإ ) مالسلا هيلع

 ىلإ ًافاضم لوقلا ناكاذإو « هدنع حون مهيلع اعد اك مهنم هسأي دنع هموق ىلع وعدي الثا هل داشرإ

 نيهجو نم هنع باوجلا لوقنف ؟ هلئاق لعي مل لوقا ًامسا ليقلا نوكي الذ ملسو هيلع هللا ىلص دمت

 زاوج ىفانيال لصأالا ىف هلئاق ملعي ل لوقل عوضوملا ليقنم ذ لأم مسا هنإ انلوق نإ ( امهدحأ )

 (هليقو) ىف ءاحلا لوقن نأ قيقدلا باوجلا وهو ( امهناثو ) عوضوملا ريخب لع نم لوق ىف هلاعتسا

 اسهنإف ) لاق نييرصبلا دنعو ٠ نأشلا ريض وهو نييفوكلا دنع لرهجلا ريمضلاكو هبر ىف ير يض
 نيبرصبلاو مولعم ريغل هولعج نييفوكسلا نأ ريغ ؛ روكذم ىلإ دئاع ريغ ءاهلاو ( راصبالا ىمعت ال

 ملع ةياغ غلب مهترابع ىنعم اذه ىلعو . نييفوكلا لوق ةلأسلا هذه ىف رهاظلاو ؛ ةصقلا ريض هولعج
 دحأ لك ىف لوقلا كاذب صاصتخالا نأ ىلإ ةراشإ ؛ ءالؤه نإ برا# مهنم لئاقلا ليق ىلاعت هلل

 ةعاسلا ملع هللا دنع نأب اويلع ءامسلا لهأو « نوملاع مهنأو اذه نوثئاق مهنأ هملعل نونمؤي. ال مهن]

 لكلا كارتهثال لوق نييعن ريغ نم (نونمؤب ال موق ءالؤه نإ براي) لوقي نم لوق ملعيف اهلي

 ايف ءىثث الو ٠ هلبق روكذم ىلإ نوكي نأ امإف مولع ىلإ ادئاع ناكول ريمضلا نأ اذه ديؤيو : هيف



 ١8 ًامالس ًامالس الق الإ : ىلاعت هلوق

 الو مثأي الو وغلي ال قداصلا هل لوةيف وذللا هبشي ام الو وغِل هند ردصي الو دحأ وذلي ال ىلاعت

 . دحأ مثأي ال لاقف هش ام حفأ لطايلا نأ ىف كش

 ان م مابادكسو اوفا هذ قو الكرز كنا كوول 3: 4يةئلاثلا ةلأسملا)

 رخآل لوقي ًادحأ الو ابذك نوعمسيال مهنأ كانه هانعمو بيذكحتلا ريثك باذكتلا مهن انلق
 توافتل نيعم ريغ مهنم دحاو نم الو ساناا نء نيءم نم ًابذك نوفرعي ال مهنأ هتدئافو تبذك

 سانلا ىف نأب عطقن كلذ فرعن مل نإف نوباذكمهتايعأب سانلا ضعب نأ مل.ذ انإف ايندلا لاحو مهطاح
 ملعيف بذاك وهف قدصي مل نإ و « باذكهبحاصف قدص نإ تبذكهبحاصا لوقي مدحأ نال ًاباذك

 ((«يثأتالو) انهه لاقو ءاهف بذك الف ةرخآلا ف كلذك الو هنيعريذب وأ هنيعب ًاباذك اذدلا ىف نأ

 مثأي هنإف الثم رخغا براش وأ ناز هنإ هفرعي ال نم ق- ىف لوقي نم نإف بيذكسالا نم غلبأ رهو

 مالكلاف . هب كل ملع ال ام تلق ؛ دحال دحأ لوي الف مثا لع نع سيل ىذلاف« ًاقداص نوكي دقو
 ةروس ىفو نوةباسا| مث انه نيروك ذملا نآل ماسقاألا لاوحأ ناي. ىلع ةرودسلا رصق هنآآل خلبأ اذهه

 . تملا قوف قباسلا نأ انيب دقو . نوقتملا م أينلا

 ةشار "انسخ أو ناو بوق لوقا عطقنم لصتم ءانثكسا ( الق الإ ) © ةسعبارلا ةلأسملا ١

 ( انالش ًامالس البق )/ناوعهتشاا كتل ةرتتس اذرعللا سنجل ىالل ةزتلا عطقنم هنأ“ هلال

 لاق لراس كلي] هلل نمو[ . يدلل ف نوكر انه ناك الاردن نأ لوجو للصم هنأ ( امهنأث )

 لولا اذهب ديرت ال كلنال عطقنملا ديرتالو بنذلا نم هتبع ىثتستف ىيذؤت اذهلف « كبحأ الإ بنذ

 رومأ اممننبو فالخلا ةياغ امهنيب نأ وه ههجوو بونذلا نع كتئربت ىف ديرت امنإ هبحت كنأ نايب
 ةاوابلا ىلإ يرهاو درالا ى وللا ]لل كرقأ قه ينل اهنراقلا اقتل اننا يونا مل ست

 هسنع ربو ؛دراب اذه لاقيف رالا ىلإ ةبسذلا دنع درابلا مسا هيلع قلطي طسوتملاو . راخلا رم

 ةانعم « كبح أىلأ الإ بنذ ىلام : لئاقلا لوق لوقنف اذه تبث اذإ ءزاح .هنإ لاقيف درابلا ىلإ ةيدذلاب

 ةللاغانابن دلت تنانلا) ىلإ ابتسن ءاذإ اهقؤذ الما ئدنك إن ةنحلا الإ (ت ذل[ ناجي د

 نه لأ لفأأ بناج: لضفأ نأ] اهقوفو كتعاط ىدنع بحلا:تاجتزدتهلوقك كلذانوكف/ف الخلا

 ًانرةحتسم ءىشب اذه نسيل :.لئاقلا:لوقي م ةغلابملا ىلإ'ةراش] :ء ىحورا ظفحلا بناج ىلع كرومأ

 ةذالا لماك ةدئافلا مظع ًامئاف مدلك اف نوعمسي ىأ (ًاوغا اف نوعم# ال) هلو ةف هقوفام ىلإ ةبسذلاب

 , امالسالإ وغللا نم برقيام نوغمسي الف كيلع مالس ضعبا مهضعب لوقوغللا ىلإ امرفأو اهاندأ
 هنه بلطو دورت سميشلات رسك ىذلا ءاملاو قداضلا دراولا ءاملا دعبن يك هنه دعب ىذلابكنظاف

 نم كرش و ,ةخيوادفلا قداصلا دو|ءلا نام كي امإ خعدتح نكمل يأ لانه زل |. راع أك ىلع ىلا ا ل

 الصتم ءانثثسالاو « ازاي ىغللا نوكييفئفئح و . ةقئازلا ةغالبلاو ةقئافلا ةغلابملا هيفوءاذه الإ زاخلا

 اهمال نكسل ىلعالإ لمحإلف هيلإ ةبسذلاب هنم برقي ام ىلع وغللا لمحو زاجم نم دب نكي مل اذإ ليق نإف



 ةالاط او كدا أر انطوت. ةراعتشلاو# ١

 0 كيس فص < ه- د ر 21 ندا

 بلا احا م اليقالإ ه١ نانو وغل اهيف نوعمس ال
9 

 - ا

 « رجلا دعصا و اح رلا ررذت لوي ا": ةقي 0 ليس لع نكسو كرخ لوقف نفل ىف رشا

 . ةغللا 4-3 نع جراخ كلذو ؛ ىنرل | لا ىف لعفلا ام ىتلا ةردقلا ىف مالكلا امإو

 لئاسم هيفو ( أم 1 5 راقد ان ل اي كاراق نادم ل )ل ىلاعت لاق مث

 لوقت ؟ ةميظعلا رعنلا ن ره هنأ عم ءازجلا نع هركذ ريخأت ىف ةمكسملا ام 4 ىلوآلا ةلأسا )ل
 "لا دع قرأ ايه ىلا هد 1 اب نم اهلل ء ىعنل 1 ا ,علدألا) فئاطل هيف

 ىلع ىلاعت هللا مالك عامب ةمعز امال م هنا متأ 0 ا :م اهل لباقم ال

 ملف ( ميحر بر نم الوق مالس ) سب ةروس ىف لاق 1 4 ًامالس ) هلوق نم دارملا نأ نيبذس ام

 ( ةين ثا1) ةبؤرلا ىلع ةلالد هيف سدا ( نربرقملا كئاوأ ) انارق ىلع اذهو « ءازج هلءج («.ف اهركذي

 ةمعذ ىهو « اهلث متخو سم ايرظنلاب ةيؤرلا ىهو « ايؤرلا ةمعأ و . معنلا منأي أدب ىلاعت هنأ
 اوناكامب ءازج ) لاق ثيح مهلامعأب اماباقو ةيلءفلا معنلا ركذ امل ىلاءت هنأ ىه ( ةثلاثلا ) ةبطاخملا

 ةلباقم ىف ىتلا ةيلقعلا تاذللا اوركذي' ملو . ةنسحلا مهراكذأ ةلباقم ىف ةيلوقلا معنلا ركذ ( نولهعي

 ىلاعت هللا مهطعي اف . عمسي ملو رب ل ىلقلا لمعلا نآل ؛ مداقتعاو مهصالحا نم مم ولق لامعأ

 نيع ال ام » اهف عقلي هلوقب ةراشإلا هيلإو ٠ نذأ اهتهم# الو نيع اهرت ل ةمعن نوكست ةمعنلا نم

 ىلإ ةراشإ «رطخ الو و مالسلا هيلع هلوقو © رشب بلق لع رطخ الو « تدوس نذأ الو « تأر

 انبر اولاق نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق بيطلا هلو ةلباقه ىف ةيلرقا ةمعنلا ىلع لدب ىذلاو : ةدايزلا

 نر“ الز ) هلوق كإ ( اورشبأو اونزحت الو اوفاختال نأ ةكمئالملا مهلغ لزنتت اوماقتسا' مث هللا

 . ( ميحر روفغ

 هيطعبا ام هورك-ءلا قن (امثأت الو ًارخا اف نرعمسي ال) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأملا ١
 ىتاا ةميظعلا رعنلا اهدا الج نو" . ةوركم لاجّرلا نم نزبتعملا دنع هنال «نبتعم نيغ

 . 5 مالو نإ لاق ولو متأ اهتاو 8 هيلا د نأ تيداذ دقرَر كد : معك

 لخدي ىذلا رهو مومذ٠ لغاولاو مومذم رهو م ركم ريغ رم مشي الو برضي ال مركم مرت

 ف مهلإ 4 4 يسخلاب هنأاكف نذإ الو ءاعد ريغ نم 0 برشاو لكايف ناناكأ از كوب رشنإ مرق ىلع

 0 ام كلذكو : وغللا وهو ربتعم ريغ ماله رابتعالا مدع

 ظارااإلا ةركذر ذل" ةانحأ وأ مثإلا نإ ةيشنلاو 7 2 5 و « عابسلا نم هيبشياه وأ ابك عارف

 0 ه5 أما هج نال ألا نم معأوغللا نّداف 0 هوا وطاا اقل ةيخأ هننالو

 تليد عذلاب واكو قلردالا 0 مل 0 ١ ىلإ 1 الكتااف:ةلجابو كلذ وو قراس وأ" قشاف هنإ
 لاف ءىث هيلع ذخؤرال وهوا سانلا ذخأيف 17 2 ىلا فورءملاب مالا دصقي



 ١ هأ/ نولمعل اوناكام نازل - ىلاعت هلوق

 8 لعفيال نأ وجرأو « انع ءادفلا رايتخاب انباقر كلمت نع هريغ عنم ثيح . ناوضرلاو ةرفغملاب

 نم امهدح ال لضفي امب ةيلاطملاو , ريمطقلاو ريقنلاب ةبسا#لا ىف نالماعتملا هلعفي ام ةلزتعملا انناوخإ
 :نهكعلاولبلقلا

 ايف ءازجلا هللا رصح دقو ؛ ءازج تناكل ةيؤر ةرخآلا ىف ناكول اولاق 4 ةيناثلا ةلأملا ١)
 قوف هنم الضف نوكن لب « ءازج نوكست تناكول امنإ منلق مل : لوقن نأ ( هنع باوجلاو ) ركذ

 نآل ؛ كلذك سيل هنإو رصح ءازجلا ركذ نإ مناق ل نكلو « ءازج نوكت اهنأ بهو « ءازجلا

 ءاوح اضلأ هقزيف رخا انشإ كتيطعأو دلو ق قاتبال لع لع داو ذك «كتيطخأ ةاررعل لاق نك

 : الملا قح ىف لاق لبق نإف « ةيؤرلا ىلع لدتال ةبرقلا نإ مناق م نكل «رصح هنأ بهو هيلع

 نوكي نم برق لم مهمرق نأ انبجأ لون ٠ ةبؤرلا مرق نم مزلي ملو « نوبرقملا ةكسئالملا الو

 ؛ هيلع هرما وأ جرخت بابلاب هيدي نيبفرقولاو فيلكتلا هيلع نوكسيف ٠ لائشالا ءاضقل كالملا دنع

 نوكيال ىذلا وهو : كاملا نم معنملا برق نم وملا ترَقَو ( نور موب ام نولعفيو )كاس لاق اك
 . هيلع لخدي كلملا باب ىلإ حورب الك سيا فلكملا برقملا نكل ءايندلا ىف ةسلاجلاو ةملاكملل الإ
 . قرفلا ربظف هيلع لخديو الإ هيلإ بهذي ال معنملا اع

 ةف لاتعت هنا نأ وه ةيؤرلا لإ ةراشإ هش ) نودرّملا ئلنوأ) هلوق نأ ىلع لدبي ىذلاو

 ذءهوب ممر نع من ( راجفلا َقَح ّق لاق لاعت هنإ مث 2ع راجفلاو رارالا ا نيففطملا ةروس

 برقلالعاليل دناكنإو (نييلع ف)هلوةن ال «برقلاو باجحلا ىف راجفلا لاح رارب الا لاح ةفل

 لا ام برش ) مهةح ىف ىلاعت هلوةذ ( ني# ىف ) هلوق ةلبأ انك ةلزنلا ولعو

 لنع كلملا ءا كا نكي ىذلا برملا هيه تاز ا نأ ىلع ل كد ( ارؤرط ابار مهر مثاقسو ) ىلاعت

 ىذلابرقلا هنمدارملانأ ىلع لدي (نوبرقملا هدهشي) ةروسلا كلت ىف ةكثالملا ق> ىف هلوقو « كللملا
 ناكنإ كاك ل١ نإف ٠ رخآلا امههز>أ كسك اندلا هنأ انا كلملا دنع تالت باعكلل نوكلا

 كاذ نب هنإ مث ميد دا ترق ل 5 )ع 0 دك هناع اتكفلا ب 0 رات* ال ةعدكن باسإ كاللا نم هب رق

 ةروس و 0 هريغ رات نأ ىلع هلمح ةباتكلا بالسإ ىذلا برقا ناو برهلا نم نم عونلا

 الن أ ىغبنيو ع ىلا هللا ىلإ رظنلا نع نبب وجح ريغ نيد رقما نأ ىلع لدي ) نوبوجحل ( هلوق نيففطملا

 ىذلا برقلا ىلإ و ةهجلا موقلا رظن ىف ىضتقي ىذلا رظنلا رهاظ ىف كلملا ءاسلج انلوق هللا ىلإ رظني

 . رايخالا ءاكحلا رايخأالا ءادلعلا رظنب الإ ناكملا هنم ىعاعلا مهفي

 لضاحو مهامع لمعلا نأ ىلع لدي ( نولمعي اوناكامب ) ىلاعت هلوق اولاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ا
 هل لقع ال ىذلا نوذجلاو لعفلل عضو ةيوذللا ةقيقحلا ىف لمعلا نأ ىف عازن ال لوقن : مهلعفب ٠

 ىرب 1 لكو 0 سحلاب كردي ا ةغللا عحأوا الإ سد كلذو 0 هيف لاهكلا غلب ىذلل لقاعلاو



 نوامعي اوناك ام ًاءازج : لاعتهلوق ١5

 هناكف ءازج وهف هللا هلعفي ام لكنأ ىلع ليلدلا نآل ردصم هنأ ( امبيناثو ) م دحأ اهكردي الف

 قد لاف للعت هنأ ىهو روطلا ةروس ىف هتدئاف ندرك ذ دق ( اوناكامب ) هلرقو « ءازج نوز4 لاق

 ةراشإ ) نولوعت منك م كر 2 اعإ ( نيرفاكساا قدح قو ) نولهعي اوناك اهب كك ( نيم وألا

 الف ( نواهعي اوناكامم ءازج ( باوثلاو 2 مهيلع ةدايز الف اولعف م ءازج نيع باذعلا نأ ىلإ

 نوكيف »2 لدعف 5 نيع هيطعل رفاكلاو ) مييطعي 5 ميلمع باسإ مويطعي لب 8 ميلع نيع هلأ مويطعإ

 ) كا الإ ىز+ اللؤ ةئيسلاب م نهو 2 اهلاغمأ رشع هلو ةنئسملاب ا نم للاكك هلوق ىعم 4-3

 : لانا هيفو

 رك ذن نحتو ؛ ةريثك عضاوم ىف هللا همحر نيدلا رن مامإلا اهركذ ةيلوصأ (ىلوآلا ةلأسملا)

 ءازجلا نآل « بجاو هللا ىلع باوثلا لاقي نأ لع لدي اذه : ةلزتعملا تااق ( ىلوألاف ) انمنذعب

 م هنأ 4 قامو 2 ةرا لأب هللأ ه-محر نيدلا 0 مامإلا 4ع تاغا دقو 24 ةيلاطملا زو+ ال

 نال كلذو )6 ةدئاف ءاشالل هذه دعولا ف 01 عه ولو .٠ 0 2001 .٠ رهو 4يف هلوقأ م لاذ

 ىطعي هللأ نأ مع كدجوي ال هلبأ ص جيبقلا نأ لقعلاب معو 1 حيبق ءازجلا كلر ناب مح اذإ لّوعلا

 ةدرفم تارآلا نوكن انيهذع ازاق اذإ 017 5 بجاو ءازلا لاصيإو 2 2 اني ايلا هذه

 هلبأ ىلع ًايعاز ناك ءازجلا لاقي ل 2 مولعم ريغ اري نع ريخلاب الإ نآوككت ل ةراشبلا نال 4 5 رشجم

 كل قل ايفا را فنا تدحو اذ لك ب نيالا بلا وأ يقف اهركذي اةلفلال ايقندللا هتك نادال

 ىلاعت هزأ بايلا قاع ةياغ « هنم الضفت الإ نيك ال ةر> آلا باو )' ءازج انندلا ف معنلا نم لاك

 ميركلا نأ اك « ًابجاو الو ًانيغتم نكي لو  ءازج ركل هتلعج ىأ؛ مكؤازج اذه هلوقب ةمعنلا لك

 ؟عطوم ىلإ هلمح ةزيطأل 6 اعادبإ هعدود هنأ نظيف ٠ 15 اننسزربفتو 2 ىضعأ اذإ

 نوكف 2« كب لوح باو# أبلف ةمدخ ثنأ نإو 2( ةمدخ اذه ىلع كلا باطأ الو قبلا تاثأ 6 ءازج

 بجوأ ام ديعلا لعف اذإ امأو « درعلا ريغ الا ناكاذإ هلك اذه لوقن اذه دنعو' لضفلا ةناغاذه

 ئ انلاك كيا قة 2 قجلتدت) عوأ ىلع هن اخ امي أ اذإ مس دا 2 ار هيلع قدتسإ ال ةدرس هيلع

 مث ءانماسجأو انسفنأ انم كلمي ىلاعت هللاو , ةيفيلا الإ هدبع نم كللعال ديسلا نأ عم « لجو زع هللا

 اوفرتعاو « قيقحتلا ةياغ ةيدورعلا ىنعم اوقمح دق مجدجب ةئسلا لمأ بهانمى ات زكساذإ كنإ

 اولعجو 3 ةيدورعلا اردقح ل ةلزتءملاو 5 نيد كيسا ىلع د.علل بدي الو ايش نزكلم ال ك-ع مما

 3 قيقحتلا ةياغ ةيكدلاملا 6 للاعت هّللأ قوقح نأ أاوجرنو 03 ةيااطم بج وا ةلذاع هللأ نيبو م6

 رهظيو «: هتوسكو هماعطإب هدنع ةجاح عفدي نعل نأ اي. انلامعأ رهطيو ةياصاالا ا: اجاح مهديو

 .ره هتيقر صلخبو هءادق رات 0 «( هئم هيلع ىجلا نعلم ١ ةيانج 0 اذإو 2 هراطف ةاكرب هموص

 اندمغتيو « انع وفعاو انحرب نأ تاجاخلا مأو 1 ةرخالا ف مناك هللأ عفدي كاكا ةيازجلا



 ١ هه نولمعي اوناك امن ًاءازج :لاعت هلوق

 تب ىيع ه2

 «؟؛» نولمعي اوناك انمي 0

 انلق اذإ انالل ديحوتلل ًاديفم نوكي : لوقنف «دي>وتلا ةدافإ نع مالكلا جرخيف ًادحوم ًاضيأ دارلا
 ءىنث وهو « هلثم ل-ث٠ وه ناكل لثم هل ناكول هناألل لشم هل نوكي ال نأ مزل ءىث هلث لشه سيل

 ةلثك ثم نوكف دؤجاوملا وهل ىقلا ةقيفح نإف' (هللا لك ةةابش ريك ١ ع ىأ لوز ىلا هلوف لبلد
 للا نأ ملعف ؛ ديحرتلا ةدافإ نع جرختال مالكلا نأ ملف ؛ ءىث هلثم لدم سيل انلوقب قنم وهو ءىث
 (.ىثهلثكسيل) هلوق ىف اهيلعل ملا مدع ام نأ ولا كرام ةىف ةغلابم مالكا ىف ديفي ةقيقحلا ىلع
 نوكي نأوه . « ةدّئاف هيف لوقت ؛هلإلا ىف وهو « ل.طعتلا مزلي الثأ ةدئاز فاكلا لءجتف ةبو

 مابه دق ظروخارلا “كلل و الكت 0 كلذو « ىننلا ىلع ليادلا هجو ىلإ ةراشإلا عم بفن كلذ
 ناكولذ دوجولا تجاووه ناكاذإو : ًارهاظ هتابثإ كلذو“ لطعملا الإ انفلاخ ا كب رشلاب لاق

 دقوهلثم كلذ ناك املالإو « ةقيقحلاىف الداعت هلثم عم هنآل ,درجولا بجاو هنوك نع جر لثم هل

 كك لك نأل 0-0 نوكالذ يكرر ناك ولف : هلثم نع زيتي هب هيلإ نيم مامضنأ نمدب الف ددعت

 هانلمح اذإ (.ىئهلثكس يل) هلوقف ؛ هيفن هللثمللا تايثإ نم مزليف وهوه ناكل لثم هل ناكولف ؛ كمت

 هلم :لثمهنروكتل ًايرتما نوكو د لخلل تسةرف اكل نزوخ. هتلباجم ف قزكيازأ لت لهما نيل قارنا لأ
 عم ديحوتلا ديفي ًاظفلا نياثملا ركذف دوجؤلا بجاو قببال هنمو هسفن ةقيقح نع جرخم هلثم نوكيو

 ةزاقإ غن نم ًايفنان ركوة اوم, هلدم[ىنيلآنلقإ واو كازاقملا | هي ناللطب؛ العا زيلفلا اهلل كر ةراقأأللا
 لوقنو هيلع لدتسن مث « هلل لثم ال كرشملا ىلع أدر لثملا ىنن ىف لوقت انأ هيف قيقحتلاو « ليلد ىلإ

 ناك امل لثم هل ناك ولو ًاطإ نوي الف ًاجاتح انكم نوكف لثملا كلذل الثم: رهن ناكسا: لكم هل. ناكول
 ناكو لف هكرت مزليف ء ءىشب هيفاني و ءىشب هكرامشي هل لثم ضرف دنع ن'ال « دوجولا باو الإ هلل
 ( .ىث هلثك سيا ) هلوقف هلإلا ىنن ىلإ ىضفي كيرشلا تايئإف أه هنوك ةقيقح نع جرخل لشم هل

 نيدلارخن مامإلا مالك ىف هتيأر اذه نم ءىثو ليلد ريغ نم ديحوت ءىث هلثم سيلو ليادلاب ديحوت
 ينأب فرتعم ىتأ ىلع هرطاخ ىرطاخ قفاو ام اذه ةباتك نم تغزف اه دعب "هللا همحر, ئذارلا

 واؤالا ىأ نمئافص ةراغ ىلإ ةراشإ (نونكملا قازؤالا) ىلاعت هلوق امأو ؛ اهيصتلأ ال .كئاوق هند كيضأ
 ؛ ءاوحلاوانستدعفلا هن وا هلك قذلا

 .( نولهعب اوناكامب ًاءازج رج ىلاعت لاق مث

 زج عقيل اذه مهب لف هريدقت رهاظ وهو هل لوعفم هنأ ( امهدحأ ) ناهجو هبصن فو

 9 00 امأو مكامع ءازج هلكاذه نأ ىنعملا لوقت نأىهو (ةفيطا) هيف اذه ىلعو , مهلاعأ, نوزجيلو

 دعب اهلكأ ءذيمال دحال اذه ات]ويزارلا نيدلا ركن ريغ رخآف لوا ةروسلا هذه وأ باتكلا نأ 000 رعشن ةرابعلا هذه (9)

 . ملعأ هتلاو نيرخأتملا ءابلعلا ذأ 'ةلكو لطالا#ضتن او أ"ةافأو



 دال ؤلؤالا ل لاثم اكنيع رو>و ٠ لاك هلوق 6١غ

 0 ا م ه يو دق 0

 6«؟؟ » نك لو 0 نيع رو>و

 «رر وشم اوهومفرلا(ىلوآلا) تاءارقايفو (نونكسلاؤئاؤلل الاثم أك ٠ نيعرو> ول ىلاعت لاق مث
 ةردخم اهنوك ىلإ ةراشإ ( مايا ىف تاروصقم روح ) هلبق لاق ليق نإف ؛ نادلو ىلع ًافطع نوكيو
 ( امهدحأ ) نيهجو نم هنع باوجلا لوقن ؟ نادإو ىلع فطع هنإ كلوق حصيإ فيكف « ةروتسمو

 نآل مووفملاو ريدقتلا ىلع ىنعملا ىف وأ « ىنعملا ىفال ظفللا ىف مهيلع فطع وه لوقن نأ ررعاءاوهو

 ( مهل ناءلغ مهيلع فوطيو ) ىلاعت لاق اكنادلو ممل ها نعم ( نادلو ماع فوطي ) ىلاعت هلوق

 ق تارصحنم رولا تيا لاق 0 يع دوح يلو ( نيعرر>) نو كف

 زوو مداوخو ىرا 0 نفهو تاظعم رئاظح ىف ) تاروص#م رو> ) ةنجلا لدال لب ©« ساج"

 ص ًافطع رجلا ( ةيناثلا ) ءاسنو نادلو مهياع فوطي لاق هناك نوكيف ةاقسلا نادلولا عم فرطتآ

 وأ (ديط م + و) هلر ,ةالنع قاس تاو لوقت ؟ مهاع ع نم فاط» ا ١"

 0 .ءآرو> ءىرقو رو>و (ميعنلا تانج نوبرقملا كئلوأ) ىأ (تانج) ىلع ع

 بصان ريَدَعَت نم هل ديال ءىراقلا اذه نك- د ىنعمي فاعلا ريغ ! ةءارقلا هذه ىلع لصاحلا
 فطاعلا ةقفاوم نع جورخلا مزاي الف نبع رر> مهو لاقف ًامفار دق لايف ًاروح نوت. لوقيف

 0210 ف (نردكملا ازا لتلك

 ىلإ نكي مل نوذ.ك-ملا ؤلؤالا لاثمأ لاق ولف ٠ هيف ةَميَمح لثملاو « هيبشتلل فاكس 6 ءآلا ١

 تل لما نسل كا 7 121 ل رق ؟يفيوعتلا ناك كب مها هجو اف ؛ ةجاح فاكلا

 تاقءنإ كيل اًضدجأ دف امتاديفي ال لب كلذك 3 لبق نإف .ءاةيبمقتلا ىف ةداي ا رستك أذل
 نأ وه . هيف قيقحتلا لوقن ؟ هيبشتلا هلجال ىذلا ىمآلا ىف هب هيشملا نود هيثم ةؤاؤالاك و ه الثم

 ا ا ا لالا رك جل ملا لود نه تلف ذاق يمال قرف لم هل تاكا ذإ ىلا
 انو كل رقد قاوألا لثم, تلق كنثاك ىازالا ندك تاق اذاف, : ديسأ وهو زءادسالاك نهاد وق كاذك و

 سيل ) ىلاعت هلوق ىف انديفي الو « انهه انديفي ثحبلا اذهو , ؤاؤالاك وه كلوق نم غلبأ ؤاؤللا

 تايثإلا ىنعم مهفي ل ام مالك-لا نم ىثنلا ىنعم موفي الو « تارثإلا ةلب اقم ىف ىننلا نال ( ءىث هلاك

 هنبثأ ام قنف ٠ ءىث هلثك لوقي نم لرق ةلباقم ىف ( .ىث هلثثك سيل ) هلوق لوف « هلباقي ىذلا

 ىلع لدي مالك اذهو « ءىث هلثم لثم نأ ره فاكلا ةدايزب لقن ل اذإ ( ءىث هلث) هلوق ىعم نكل
 لاقي نأ قب حمص هيلع درلاو ؛ هيلع 5 كلذ 3 اناق اذإف . الثم 3 نإ مث ؛ الثم هل نأ

 ًادر ليق مث «ديج ملاع دوز لئاق لاق اذإف . هتبثأ | . ككل انا فرك ادع أ تبثي نم ىلع دارلا نإ

 دع موسماتا ننزل لرش ناك هن وكملا فار فرو نإ انهي نه مزلرالأ دع الع دن ل هلع

 نر دل ١ لكالا لل فأن نوكي نأ لدتح لب ., هلثاا ايفان نوكي نأ !مّوايرةل موش دلت لما ليل



 ىفوال فيك وتلف ؟ ةغالب محللاب ءاهتشالاو ةبك افلاب ريرختلا صيصخم ىف له 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 امما] لصي الو ؛ ليلكلاىنهذام طيحتال ناك ن إو ؛ ةحاصفو ةغالب نآرقلا فورح نم فر>لكفو

 اذإ و« رحللا ىلا هسفن لمت عئاجلا دنع ارضح اذإ ةبك افلاو محللا نأ هيف ىلرمظي ىذلاو : ليلقلا ىلع

 «لك ادا رأنإ رادع وه از و ( هتيشم ريغ ناعبتشلاو هتشم عئاجلاو « ةبك اهلا ىلإ لي ناءبشاادنع ارضح

 ملع اذإ « كوكشملا ىلع الإ لخدتال نأ نآل لكأ دارأ نإ عئاجلا ىف لاقي الو «لكأيال درب مل نإو

 ىلع هلا ةناكح و هراتخعا ىيكملا ريغ دنع ةل افلا رابع ىبتشملا دنع محللا ايندلا ف نأ تبث اذه

 رايتخالانأ ظفالا ثيحنم هيف قيمتحتلاو ؛ رايتخالاب ةبك افلاو ءاهتشالاب مالا صن ايزدلا ىف مهفيام

 لي الوأ راتخملا نوكيال رهاظلا ىفرايتخالا (يفعقي ناذالا نارمألاو . نيرمأ نم ريخلا ذخأ وه

 مدع دنع نوكي ام وه هكفتلاف رخآلا ىلع هرظن هبلغي ام ذخأب و « ىورتي و ركسفتي مث « امهدحأ ىلإ

 « ةج اح مفاد وه ام] ودكفتع سيل مف ااكأو اهرضحتساف اهنيعب ةبك افدحاو ىبهتشا نإ امأو « ةجاحلا

 بسح ىلع اهب نووكسفتي مئاهيل] مهنهليم قبس ريغ نم ةنجلا با دنءالوأ نوكت ةنجلا هكاوف امأو

 , ةو,ش لوك أل! ىلإ سفنلا ليمو « مهدنع رضحيف ليم ىندأ هيلإ مهسفنأ ليمتف رحللا امأو « مرايتخا

 ,ةريثك هك افو) ىلاكت هلاوقو (نآد نينا ىجو ) هلو (ةهنادا,فوطق) ىلاعت هلوق اذه لع لدن

 ليمتف ريطب رئاطاا نأ ىورملاف محللا امأو ءروضحلا ةمئاد امنأ ىلع ليلد وهف (ةعونم الو ةعوطقمال

 مدنع نضع هيك اهلا نأ لصاللا# « هبشب ام يسح ىلع القمو ايودتم لزتف 2# لإ نم ودا سفن
 نأ 2ك الا نال كّذو ©” لم ىذا هيلإ هسفن زم و نوما ةلاثل جللا و روضحلا دقت نم ذاإ رش

 ام ) لاق ىلاعت هنأ ىهو ؛ ةفيطل ظفللا ىف نإ مش ؛هروضح نيعآلا ذل: ال م>الاو ءاهروضح نيعآلا

 تطذلا نآب نم ريختلا ناوه و٠. علا ى رخال ىلإ هد 5 رقعم نوراتخ القي مو (نوريختي

 . رارطضا الو ةجاح هل نوكيال نم الإ دجوبال اذهو. لائكلا ةياجن ىف نوكبام نوذخأب مه اكف
 هرجو نم هنع باوجلا لوقن ؟ محللا ىلع ةبك افلا مدقت ىف ةمكسحلا ام « ةثااثثا ةلأسملا ١

 فاصوأألا نم ايندلا ىف ملع اب تعضو ةنجلاو لكلا ىف هك اوفلل مدقتلا ايندلا ىف ةداعلا (اهدحأ)
 ( اهناثو ) ةنجلا لهأ برش لاح ناب دوصقملا ناكو برشلا لهأ ةداع ايس الو ؛ ايف لع ام ىلعو

 ثكملا ىلإ ةجاح لفأو اراد عرسأو فطلأ اهنأال الوأ ةرك افلا لكأ ىضتقت ايندلا ىف ةكسحلا

 انت جرخم ( اهتلاثو) اهعفدي محللاو لكألل ةووششلا كرت ةبك افلا ناالو ٠ مضولل ةدعملا ىف ليوطلا

 رولا ةماد هك افلا نأ نيكل" قلاقق' هلأ "و ءاب الار كيرلا طفل نع ناد ا[
 ل هنح اح ع ا ل عوجلا مدع ىلع اذه لذ ءاش ل52 رضع و ىمشإ محللاو ) دوجولاو

 ليميف . ايندلا ف ناعبمشلا لاح ةبمشي ةنجلا ىفلالان”ال ( ةبك اذو ) لاقف محال اهرايتخا نم رثك أ محللا

 الف ؛ ماعطلا دعب الإ لكؤي الام هك اوفلا نم ن'ال حصأ هجولا اذهو ء اهءدقف رك أ ةبك افلا ىلإ

 . لكلا ىف ًاباوج لوثالا حصي

 69و - رش 6٠د



 ةيآلا . نوريختي امن ةبكافو : ىلاعت هلوق ١

 ل 8 قم 1 ةاهكدس 3

 امع نوءدم) ال مه دوصقملا ناكولو . نيب راشلا ىلع ال اهيلع مقو رظنلاف اهملع ام نايبو 00

 رظنإا عقو ابؤ ايار نكت أميف صال عدصت ال ىه لاق اذإ مآ 3 ل ا ناكال مم فصول

 ؤه هقح ىف لوقت كنإذ ؛ هيلع هتوقو برشلا ةرثكب الجر فصت تنك اذإ امأو ٠ اهنع لاق ابيلع

 ذأ 8 عدصي ال هذه لو: راذلا تفصو اذاف ء را نم اذك نم عدصي صل

 هرث ذ نسحب ىذلاو تافاصلا ىف هريسفت مدقت ( نوفزني الو ) ىلاعت هلرق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ( نوعدصي ال ) ىنعم لوقت نأ امإ لوقنف «نوركسإ ال ( نوفزني ال ) ىنعم ناك نإ لوقت نأ انه

 نسما ةياغ ىف بيترتلاف لوالا لوقلاب انلق نإف ءنودةفب ال مهأ اًم]و« 30 موميصي ال مهنأ

 ىنذال اذه 2 عادصلا مويصيال ها هامده ) نوءعدصاال ( 4 عل هل رق نإف ٠ ءاقت را ةّقد رط ىلع هنا

 0 ةلأق اللاو لوقي مش 2 ري ةدسم د هدف سل لئاقلا لكلا 0 ثروب الو هدعإ لاق ربل

 كرتازتلاو نود_ةشب ال ) نافل ال ( أنإو نإو 2 ايف نيركأ ل تدتؤتلا [ 6 ولو 1 نايملل ادكت

 نإو ةووككم ال هبزش ماودو هلرثك عمو هنودقفيال ئىل ) نوءدصي ال ( أنلوق نال كإذك أضيأ

 تح فانركلل .بافك«رر# دة سو مهنأ عم مثركس مدع نكل «( بجم) شل كلرقاا دافنإ ركسلا مدع

 ىنعع نوعدصي ال ناك نإ ًاضرأ لوقف . كانه انين اكمممارنث دفني ال ىمم ( نوفزننال ( اناق نإو

 سمأ ناب نوكي ال ( نوعدصيال ) هلوق نأال كلذو ؛ نسحلا ةياغ ىف بيترتلاف عادص مهميصيال

 نوفزني الو كيلرتل نودمفي ال مهنا م ) اهنع نوعد_صيال ( لاف اللق مهمأ رش ناكنإ بيع

 نوجرخال ىنءع ع كوفز نال هأ م نال نس بإن رالافا مع كوذز ننال ىعع ناك نإو 2 كاارذلا

 . نوطعي بارشلاب اهونفأ اذإ مث «بارشاا نه اوطعأ ام مهنم ذخؤ, الو هيف مهامع

 : ل 0 هيفو 4 ثومةشإ وم ريط مو 3 نو ريحت مم ةبك اذو 0 لاحت لاق مث 0

 ؟ كلذ ىضتقي فطدلاو نادلولا ام فوطي ال ةبك افلاو , رجلا هجو ام « ىلوأآلا ةلأسملا ا١)
 (امهدحأ) نيتلاح ىف نابلطي ايندلا ىف محللاو ةبك افلا نأ (امهدحأ) نيبجو نم هذع باوجلا : لوقت
 اهلج رات لا كنتوا ايقاالا | ل8 ركز لي ترك الاف «همدع لا ىرعتإلاو ايارغلا/ةللخ
 ؛نادلولا امم فوطي نأ زا بارشلا ةلاح امأو ؛ كلذ ريغ ىلإ ( ناد نبةنجلا ىنجو ) لاقو (ةيناد

 فيضلل مركملا مإ ص 2 ماركالا لب لكألل ال ةييجعلا مودللاو ةل.برغلا هكاوفلا مثولوانيف

 2 ىناثأا هجولاو ( أمنه برقلا ََق رخآلا اكراشم امهم كد و لك ناك نإو هدزع هديب رك اوفلا عاونأ

 اذه زربال كفيك و 1 ىنعملا ف الل ةرواجملل ظفالا ف فطع هنأ رووشملاو ١ نوراقتي معنلا هذه ق

 .٠ اعرو افيس دإةث زاج دقو
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 2 جنت ا والا نس يو ياس 2 يو -

 »١9« نوفزني 3و ع نوعدصي اصل

 لوقت « قيداباآلاو باوك آلا ىفام ناب وأ سأكلا ىفام نايب نيعم نم 4 ةثلاثلا ا
 ( ساكو ) لاق املف «كلذك سيل ىئاثلاو « عضولاب رهظأ لو الاو نيعم نم لكلا نوكي نأ لمتح
 لع هيفا الدنا قي وتلا ذأ و توصل هنوف كز احاانت عماسلا ناكو . بورشمو لاق هاك

 غرافلاب فاوطلا ناالو ؛ قملا وه ااا 11م1 ل ولا عضوا, سيل بورشملا

 اهسنك ركرخ .اىلا اال 253 دنع كعك هب أهي ليو ثلإب ديوك اعط. ملا شاملا مرسلا تكف لل

 عئاكلا ركذ ندعو ةيآلا ( با 1 ةضف نم ةينأب مييلع فاطي و ) ىلاعت لاقف اهف ام م عون ال

 ةنيزال ةغراف تناك نإو « قيراب هلا فاوطلا ل لمتحف ( نبعم نم نياك ) لاقف اهيف ام نيب

 . ريغ ال معنتلاو مارك الا نوكتت ةرخآلا ىفو لمجتااو

 ىض»و لوعفم وأ ليعف هنأ تافاصلا ةروس ىف انركذ اناق ؟ نيعملا ىنعم ٠ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١
 هصخش اذإ هناع نم وهف لوءفةانلق نإو.. ىرج اذإ ءاملا نعم!نم وهف ليعفانلقنإن « فال هيف

 ندلن قلقا فلمن نمل عير حتا , موب ني لو الارق 1

 وف بوارشملا فانايز جلا امأو :.هبف ةدّياف آل لوعفملاب بفصولا نبل و «ةنيع ىتباصأ [ذ] ىفريضامانعم

 هلوقك' نوكيف.:« انندلا ف .دجو ال بيع نعل رف ريغ تاك إو حدم ةفص وهف ءاملا ىف ناك نإ

 د( نمج نم ةراهمأ و إ) لللعت

 لئاسم هيفو 4 نآوفزذ الو اهعانوءدضن,ال 02 ىلاءت لاق مث

 : لاقي عادص اهنم مهيصي ال ( امهدحأ ) نامجو هيف ( نوعدصي ال ) ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 أ رهاظلاو ؛ عدصلا نم ابن ونفنبا الو امنع نووةيرانال (فاثااو ١ عادصلا 2ع ىأ نالف ىعدص

 يا ع ل تكل ف رك هلل ةرعتا زل دنا سلا
 . !هغامد ءاَمَْع قا قارطتي هن "اك عادص هب ىذلا نوكسيف هلو غامدلا

 ببسلا ىف لمعتسملا نأ عم امنع نس فيكسف عادلا ىن دارملا ناكنإ 4 ةسيناثلا ةلأسملا )
 باوجلا لوقت ؟ ضرملا نع ءىرب لاقيف ؛ نع لاقي ةقرافملا ىفو اذك< نم ضم لاّقيف ؛ نه ةماك

 نلرعإ كلانبف.قلعف طناكن ىف: كيئاو ةىق ةنع لصف هناك ئث فر أرخأ ةضشيا يتلا كينيا ناره

 هاب هعأا نما هذ ؤتعو ءلذشرا اعل ءاةلموم اذه د27 مما ص ارواح اناانل ل
 بناج ىلإ ترظن اذإو ٠ هنم هدوجو ءادتبا ىأ اذه نف اذه لوَتف بوسلا ىلع كرظن عمتيف

 كلذ جوبا موكايع نال لانس دع للا ,قصتلاىل ةق راف 6 مسعر دلف فلا لالا ىلا

 ينم راسنا تفاح اخ ركت انهن: لع” ال[يزتك أر فاضتخ لت رمل ناكر تالا[ يل ١
 ف ةزرخالا) رمح قاب, افهط دارملا : لوقف اذه معاذإ « دعبو برق اسهل ىلا ر ومالاو ماسجأالا
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 ه-_- آ ع ه- ه-ذأ ده م ه3

 امد نيعم نم ساكو قيراباو باوك اب

 مهلاح نع نوريغتي ال ( امهناثو ) ءانف الو رمل توم الو نودلخم مْنأ ( امهدحأ ) نارخآ نارجو

 ىنعمب طرقلا وهو ةدلخلا نم هنأ ( ىناثلا هجولاو ) نو>تلي الو نوربكيي ال امئتاد ًاراغص نوقببو

 . قيلأو ربظأ لوآلاو « قاح عمتاذآ ىف

 ىو« لالا ىف نوكنت رزلا ىتاوأ ( نيعم نم ساكو قيزابأو باوك أب ر) ىلاعت لاق مث

 نازيكلا سنج نم ( نانو ) ريبك حدق وهو حادقألا سنج نم هنأ ( امهدحأ ) نارجو بوكلا

 : لئاسم ةيالا فو «مرط رخو ةورع هل قيربإلاو موطرخ الو هل ةورعالو

 باوك آلا ركذ ثيح س'اكلاو قيراباألاو باوك الا نب قرفلا ام ( ىلوألا ةلأ_لا ١

 ىف برعلا ةداع ىلع وه لوقت ؟ سوك لقي ملو دحاولا ظفاب سأاكلاو عملا ظفلب قيرابألاو

 ىذلا حدسقلا وهف سأاكلا امأو . مدنع ةعوضوم ةدعم رذللا اهف ةريثك ناوأ مدنع نوكي برشاا

 ت01 ا ل ا ا را نتورك هدفا ناواذ] ذك كرش

 انناذلا لدهأ ةداع لع س'اكلاب فاوظلا ليق نإف ٠ ًاريثك دجوتف دحاو نامز ىف اهنم ةءولمملا رثلا

 اًندلا ىف ام فاوطلا مدع لوقت ؟ هيف ةدئافلا اف داتعم ريغف قبرابألاو باوك الاب فاوطلا امأو

 ىذلا عضوملا ىلإ عجري غارفلا دنع هنأ ليلدب اها جات ىبف الإو ارلقثل فئاطلا نع ةقمثملا عفدل
 ممر دكة اقوك راع لاو رادعت لاودج ةقالا و و رغالا "قاانأ وة اذيقأا

 ظاتعرال اةقآ قر ارالا و4 كئاووعللا دق رقم فا لخدتف :تاردش هيف نإ 'نس'اكلا نأ :ؤهتو :ةخالا د قتبغ

 ذل كالا اان اادمد كيتااذإ ازا. قاازيمأ اننا ن زك نأ الع" قرازرمإلا مسا قالطإ ىف

 اة انجل دكا شما هيف :نكدلا نهر اك ني اكابر اتعاف كانك ناكلذز ىلغع "ءانالال الاد ان

 العر ودا قاع هازل نسج نش ةفغرألا اًلاقياالف هعيوتت ذنغا إل عم ال سفجلاو « ربتءملا وهو

 تاناويحلا عونت دنع لاقي موحللا كلذك و ضيبأ اهضءبو دودأ امضعإ نوكي ام دنع ناكر ةلاغر

 نإو حادقالاف ٠ عمجتف ةفنصملا ءايشآلا امأو : نال محللا نم نيدعطقلل لاقي الو مودللا اهنم ىتلا

 الإو سوك لقي ملف رومخ اهل لاقي نأ رحي مل دحاو سنج نم ايه اكفام اكل ةكبل تاركا كناك

 دعاو عمج ال دحاوسنج نم بارش ام ثيح نم ساكعلا نآل ء فورظلل ادد كلؤرةاكعإ

 اذه للعو ٠ بس ءاذإلا هيف ريتعملا ناف قءربإلا فالنع فورطظملا كيادل ,اجيمتا (نظإ كاررقم

 ثح اذهو ٠ رخلا نم دحاو عون اهيفام ناكذإ سرئكتلا ظفل هيف دري مل ثيح نارقلا ةغالب نيتي

 .اةعللا فإن اَوَع

 تاكااذإ بلاك لالا ميدسقت نانا نك مكر هت الكت ورب أوف « ةيناثلا ةلأسملا ١

 2 س اكلا قير.إلا نمو قيرإلا ف ةلارقلا بصل 4م ةييوكللا
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 هدى ص ةسدس و _- ا م1 ن2 ل

 بلع فوط «1 نيلبأت هيه اهيلع يكتم 6«١هو مايو ررس ىلع

 2ع مك عه

 نادلو 0 61١1

 ةيوقلا ةجوسذملا ىه ةنوضوملاو 4« نيلباقت» اميلع نيئكستم ؛ ةنرضوم ررس ىلع إل ىلاعت لاق مث

 نوكي ىذلا ضيرعلا ليلا وه نيضولاو ةنوضوم ةجوسذملا عردال لاقي هتمو . ىدسلاو ةمحللا

 مهسلجم نوكيو بلص ءىثنم مئاوقا نوكي كولءلا نركست ىتلا ررسسلاو ؛ هتنخو هادسةوقل مزحلا هنه
 نماهءاوق زرسا:هذهو ةبالصلا ىف.ههشي امو بشاللا نم, معنأ هنآل كلذإيغو راك الومعم اهِيلَغ

 ىنعملاو ؛ديك انلل ( اهيلع نيئكستم ) ىلاعت هلوقو ءدودمملا بهذلا نم اهضرأو . ةسيفنلا رهاؤجلا

 ررس ىلع نونثاك مهنأ نظيال نأ وه ديك أتلا ةدئافف « نيلباقتم هيلع نيئكستم ررس ىلع وتئاك مهنأ
 ةىش هنت عضويف ءاكن الل هعس ال ريخص ىس رك لع نوكي نم لاح ن وكي م اهريغ لع نيئك 0

 ىلع ًاعيمج مهءاكتاو مثرارقتسا نأ ىلع اذه 5 .اغ.نيثكستم ررس ىلع لاقاانلف « هيلع ءاكتالل نخآ

 نأ ( ببن كو ًادحأ ريدتسي ال ادحانا ( اهدحأ) ناوجو هيف ( نالبا هدم ) ىلاعت هلوقو «ررس

 جاتحي لو الا هجولا ىلع ( نالباقتم ) هلوق ن ل تارقأ اذهو 6 هقوف ةريغ ىرال نيقباسلا نم ًاد>أ

 0 ال |مفالإ اذه مبفي الو  دحاو نامز ىف ذ آدخأ: لباقي حلك نأرماتحم . ناب انتياالاق هل لإ

 نوكف ءنإوهطو 00 هل سيل حاورأ مهنأ ءالكلا ىنعم نوكيف اذه ىلعو « تاهج فالتخا هيف

 هيض لك لب اهيىألا داك جروب مج عيمج ةينارون حاور أ مهماسجأ ن ,ذلا مم نيقباسلا نم دارحلا

 تايناكملا فلم دا لا عمت) لو لل مجمل اي ادحلا نشل

 ليعف لصأالا ىف وهو ؛ ديلولا عمج نادلولاو < نودلخم نادلو مهيلع فوطي ل ىلاعت لاق مث
 ليلدلاو : نيدولوم مهتوك نع رظنلا عطق عم راغصلا ىلع بلغ نكمل دولوملا وهو لوعف» ىتدمي

 تيم اذإ « ليتقلاك ءاهلا نع اهودرجل لصأ الا ىلإ اورظن ولو « ةديلو ةريغصلا ةيراجال اولاق مهنأ
 نال ءفيعض وهو ندنمؤملاراغص مو لصأالا ىلع هنأ ( امهدحأ ) ناهجو نادلولا ىف لوقنف 4
 دلو ال نم نيملاصلا نينءؤملا سانلا نمو « مهئابأب مرقحاي هنأ مهنع ىلاعت هللا نيخأ نينمؤملا راغص

 نيملاصلا كد 250 ا مح تول قأالمإ مزايف 6«هريغ انما نمؤالا دلو مدخ 1 ذوب الك هل

 مدخم رخآلا دلو نوكي نأ امإو ؛ نادلولا نم هيلع فوط نم دلو هل نوكي ال ىل ناركينجل أو
 لكلا 5 انيزفأ هاو ناف انركلا را راغص مث ليف هجولا اذه ىلعو لاحإلاب ةصقنم هيفو هيبأ ريغ

 ةدارإ وهو لص الا هيف ظحلي مل ىذلا لامتسالا ىلع هنأ ( ىنا ف ةدحفلل لزم انزكت ايده دل
 )م هم ناملغ مهيلع فوطيو ) ىلاعت ةوقك كتيب >ح وهو ن.دولوم موك اقع ارطلا عطق عم راغصلا

 5 هجولا اذه لغو ؛ ماودلاو دواخلا نم هنأ ( امهدحأ ) نامجو ( نودلخم ) ىلاعت هلوق فو



 ةبآلا ٠١ ليلقو نيلوأألا نم ةلث : ىلاعت هلق 0 ١6

 رك ذ ةاقألادق ةوتفتملا كلذ لوقت ؟ هدم ريخ اضيف ج هرغ لع م اف و أ مهلا- رووظأ

 نور مقل نمدهنو 2 ةرامث +| هلاح كلَ قال ديز لودي ادخار نأ اك رَ> 0 0 ريح

 ءابرغلا نم 0 10 ناييل ناك كلذ ناآإل 2 قَد ال لاق هنأ 3 عماسلا ىلع قد ناك ف عرش مث

 2 م م سل ( كود وهباسلا ) لاقت . مكالع لاح يتاد م ىيمطع نايل ( نوقاسلا نوةباسلا ]لاقط وه كاذك

 ملسو هيلع هّللأ ىلص انين لبق ناك نم مهنأ درومشملا لوقت 5 7 ف نياوآلا 4 ةيناثلا ةلأسملا 02

 رايك نم ناك نم ءايبن لاو. لسرلا نم انيبن لبق نم نآل , ةميظعلا ةعاملا ةلثااو ( ةلث )لاق اسعإو

 اذه ىللعو 5 ملسو هيلع هللأ ىلص لم 1 نم نيوباسلا نم لك 51 أ كوت وك ودمج اذإ ميبادصأ

 نم ةلثو « نياوألا نع ةلث ) هدعب.لزنف « مهتلق مويلع بعص ةيآلا هذه تلزن امل ةباحصلا نإ ليق

 ناكاذإ ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةمأ ددع نأاهدحأ): هوجو :نم.فغضلا ةياغإ ف اذهو ( نيرخالا

 هللا ماعنإ نم مهيلع ناكاذامف ةلقلا ةياغ ىف ىنضم نم ىلإ ةبسنلاب : نامزلا اراك إ ل: ناموا كلذ ىف

 رابخألا ىف خسنلاكاذه نأ ( اهيناثو ) زئاج ريغ فاخ الإ اذه امو . نيلوآلا نم ريثك قلخ ىلع

 نم نيقباسلا ىف انه نيلوآلا نم ةلثاا نآآل اذه عفرب ال اهدعب درو ام ( !هئلاث ) دعبلا ةياغ ىف هنأو

 مل ًارومأ مهنع افعف ىلاعت هللا مهمحرو اورثك سو هيلع هللا لص دم ةمأ نآل رهاظ اذهو نيلوآلا

 , نيولا بادحأ مو نيجانلا ددع رثكسف ةءافشلا سو هيلع هللا لص ىنلل لعجو « مثديغ نع فت

 نوقباسلاممهو ةلقلا ةياغ ىف مهف لسو هيلع هللا ىلص ده ةمأ نم ةريبكلا بكري لو مثأي ل نمامأو

 ( نيدل وألا نم ةلث) لاق امل ىلاعت هنأل ةيآلا هذ او- رفي نأ ىغبني ناكو موت اذه ( اهعبارو )

 نم اليلق لءج اذإف« ملسو هيلع هللا لص دمت دعب ىن الو. ءايبنآلاو لسرلا نم لوالا مهيف لخد

 هلعلو مهقح ىف ًاماعنإ كلذ نوكي « ةدحاو ةجرد ىف واكن يذلا ءايلوآلاو ءايبنالاو لسرلا عم هتمأ
 هنم دارالا ( ىناثلا هجولا ) « ليئارسإ ىنب ءايبن اك ىتما ءاملع » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ ةراشإ

 ىلا هلوقل « العلا ةجردلا مف مرثك | نإف ( زاصنآلاو نيرجاهملا؛ 0 نارقانماب)

 اذه ىللعو موفلخ نم مما ١ بةداب 5 0 نمو اءاقو ) ةءالا ( ىف أ نم مكنم 0

 ناب هيف نوكرالو. ليزنتلا تقو نيدوجوملا عم أبا ءاطخ ن رك علال اج جاوزأ متنك ؟و.) هلو

 نم نيدوجؤملاب الإ قاكتي ال باطخلا نإ رهاظ اذ-هو « مالسلا هيلع انيبن لبق اوناكن يذلا نإلألا
 اولمعو اونهآ نيذلا ( نيلوألا نم ةلث ) ( ثلاثلا هجولا ) ليلدلاب مثريغ هيف لخديو ؛ ظفالا ثيح

 نونمؤملاف (مهنايرذ مهانعبتأو) مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا (نبرخآلا نم ليلقو) مهسفنأب تادلاصلا
 سا ةيدوزأ قطعا ثا ىص لك لاينفع ةرثكلاا ىف مهف نولا ب اوكأ نه اوناكذإ ممايرذو

 نقباسلا ةجرد ممدنو كردي اسلقف ؛ نيقباسلا نتنمومللا نم اوناكنإ | انا , نيعلا باصحأ نم رهف
 نيالا ايتو مل ةيصعمو هيبأ ىف ريصقتا ب اج دال هللا نبأ سورا ويلز اناقكولا 11 ربك
 . راذصلا نم نوعباتلا نورخآلا هنم دارملا ( نيرخالا ) هلوقف اذه ىلعو ريغصلا
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 (نويعو تانجىف نيقتملانإ) ىلاعت لاق اي. فرعمريغ هعضومو ًاهرعم صخشلا نوكي نأ زاوجعم

 تانجلا عمج عمجا نكد دع كوهف يول مز د .اضرإ سكعلابو ( رمتو تانج ىف نيقتملا نإو )

 ( تانج ىف نوبرملا كئاوأ ) ىلا لاقو ( تانج ىف نيقتملا نإ ) ىلاعآ لاقف . عضاوملا رئاس ىف
 سيل لزانم ممل نيقباسلا نإ مث ًاضيأ نيقباسلا ريغ نيقتملا فو ٠ نيقملا نم عون نوقباسلا نكمل

 نيستا قاب اماو«# انقازف حا الااخآلااو أ ازلحلا ةتاغ تاز هلع كرما

 فاللت+ال د>او عقص اهعمجال ةلزملا ىف 1 تانج ف مم ةناص اهةوفو ةنترم دحاو 6

 نإف مهنم دحاولا امأو . دحأ لكاهفرعي نييلع ىلع ف دحاو دح ىلع نيقباسلا تانجو ٠ مهزانم

 ظ دحأ لك اهفرعيف ,هزانمامأو ءاهفرعي ملف قباسلا نالفل هنأ د>أ لك ف ردن لاو كزاثللا نيب هتلزنم

 9-00 ىلع نيقتملا ىذلا فردي و « نيقباسلل | اهنأ معي ١

 عقب ام ىلإ ناكملا ةفاضإ لوقن ؟ عاونالا ىأ نه ميعنلا ىلإ ةنجلا ةفاضإ 4« ةيناثلا ةلأسملا 0

 هيلا اا اةتليافا اع ميعنلا ةنج كردكف“ كذقلا دال و «ةوعدلا رادو ةفاضلا ر اذ نافيا ناكل ف

 ةرخالاىفةنجلا فالخم ؛ اهراقفث ناقة غيقتااو لاف الز ماوكتش كن وا ميعنلل نوكد دق انندلا ىف

 ريغ ال ميدنلل امنإف

 ًاربخ نوكي نأ لمتحيو « ربخ دعب ًاربخ نوكي نأ لمتحي « ميعنلا تانج ىف « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 . ديجلا شرعلا وذ ) هلوةك ٠ تانج ىف نونئاك ( نوبرقملا كئلوأ ) هريدقتف لوألا امأ ءآدحاو

 ىف كلما دنع راتخلا وه لامي امك هللا نم تانجلا ىف نو.رةملا مهر يدقتف ىتاثلا امأو ٠ ( ديرب ال لاعف

 مهف هللادنع نوبرقم مهف مبسفن ةءارك و ؛ مهحسج معنت نايب هتدّئاف ل والا هجولا ىلعو ؛ ةدلبلا هذه

 برهلاب نوذتاي ممنإف ٠ كارللادت ءنبب رقملا فالخ ؛ ميك هنلا ةياغ ىف مهمسج :« تانج ىفو ةذللا ةياغ ىف

 ىف ) لاق اذهلو لاتقل اكول ىلا ننال ىق!ناونوكي لب ؛ ةحار مهمسجل نكي الإ ف كل

 ىف نيبرقملا نإف , ةكئالملا نع زيبملا هتدئاف ىفاثلا هجولا ىلعو , تانج ىلع رصتقي ملو ( معنلا تانج
 مث اهريغ ىف نوبرةملا نوكيف ةنجلا ىف نويرقملا نوقباسلاو . ةك:الملا مث تاومسلا ىف اذه انموب

 مهف « لاغشألل م نيذلا كلما دنع صاوالا برق ةكئالمللا برق نأ ىهو ( ةفيطل هيفو ) ةكئالملا

 الو مألا مهياع درب هللا بايب نيمئاق نيةفشم نولازن الو ةميظع ةذل ىف اوناكنإو ؛ ميعن ىف اوسيل

 مدي نوكي ال مهف ؟ كانا نام الع نومك هللا دنع برق م نوقباسااو « فيلكتلا مهنع عفترب

 وقار لاب فروع هنتيرزو 1و عير قلان: نروذلتنف قزرمأ مهلع درب الو لغش

 : لئاسم هيفو ء ربخ دعب ربخ اذهو ( نيرخالا نمليلقو# نااوأآلا نم ةل؟ ) ىلاعت لاق مث

 أدتبملا نيعرب+لا ناكامبإ و « ةلج (نوقباسلا نوقباسلاو) هلوق نأ تركذ دق (ىلوالا ةلأسملا))



 هب دف 30 م

 «(١١د ميعنلا تانج وق

 فيك لاقي الو تيذك هأ لاشي لقيا ل, فرعي ناك اذإ ع مالكلا نيءف ملعت 1 هل

 مهيلع درو.ف « كوعد» ثيح مهل عج ام ( 0 ) ىف كلذكف .كلذ نع باؤجلا امو ءاذك

 ىلاعت هلوَكف اذه ىلعو 0 زجعلاب ءادتبالا ْق نوؤرثعم مهنأ ىلع مالا ىب لب مزج نيف عابفتسالا

 ناك نإو اهموفيال هنأ لعب رهو ةلضعم دااست ا ع كاسر ىل ملاعلا) لومك ( ندا نوع اكلاورر

 نوةباسلا نأ وه ( اهثلاثو ) نايبلاب لغتشي الو هيلع وهام ىلع اهيف مالا نأ ةنابإلا ةياغ اهنابأ

 طسألا هجولا لعو « مصالا لدعالا وه طسوألا هجولاو ( نوقباسلاو ) هلوقل ديك أت ًايناث
 . ىقعلا ىف ةنجلا ىلإ نوقباسلا مث ايندلا ف تاريخا ىلإ نيقباسلا نإ هك كاوا نأ ىءوأ

 ١ ًابرقم ممريغ نوكي ال نأ ىغبنيف رصحلا ىضتقي ( نوبرقملا كئاوأ ) 4 ةيناثلا ةلأسملا «

 نإف  ةثالثلا جاوزألا ا نوبرقملا كغاوأ ) لون « نوب رم من كالا قد ى.لاق دقو

 ناقلدلا كان وهلا تاكو كفيازعتلل: لاوغتأ 0نيوتملا نمي ادت (ةةحلملا] كادت مق

 نسبه انها ل نال ل عد اوملا و كاقتن] قرب وع ارسن ناقط رعو لل ده يشيل الط
 كيدو) اذاعي ناله طب ةاارابا اك امر انما ةقلعا قؤط ل نترجتو م نيملا ةجادكأ نوك

 دعب نيملا بادكأو ةنجلا ىف هللا ىلإ ممر ةءوأ لؤملا نماوبرق دق نوقباتسلا نا هقلكالا هياتكك

 عاطقتاال هللافريسلا ناف عطقنيال عافترالاو ريسلا 3 هت نار ءلافنا [يرك !رابإ ناو عكر
 ىلإ وه لقتنا دق نوكي ٠ قباسلا ةجرد نم نبعلا بادكأ برت (اكف «هل ةياهن 00

 نبدلا بادحأ لوصو لاح نييلع < لعأافأإب « ييعنلا تانج ىف نوبرقملا مث كئلوأب . هنم ىلعأ عضوم

 دمقتحلاب ذولا الإ

 لب عراف بيت رت بع م ملاح ناب ىلإ دي مل جاوزألا ماسقأ ناب دعب ثلا كا ةلأسملا ١

 ىلع ركذلا ىوالارأ م لق اع كتلك ا قل ؟ ةنيعأو ؛ مثرخأ هنأ عم نيقباسلا لاح نب

 فاتضال نم رخأو ) لاارعلا نع 1 ف مدق ةعقاولا ر 5 ائيب دق لوقت « نيب أمس هلأ

 . هلاح ةليضفو هتايضفا قباسلا ركذف نايبلا دنع امأو ؛ ءاجرلاو فرخلاب هاخ

 : لئاسم هيفو ( مبعنلا تانج 0 لاق م“

 (مبمن ةنجو ناحيرد حورف) ةدر ,هتلارخأ ىف لاقو انهد ماللاب ميعنلا فرع ( لوألا ةلأسملا ل

 ةوشد له اكذلا هنطر نم ك هاقل نام الا ئيم ةددلا و ىههقر لاعلان عآ :ىلاز ركادللاو , ماللا نودي

 ىوذعمو ىظفل قرفلا لوقنف ؟ امهنيب قرفلا اف ةفرعم ريغ كلو « ةفردملا ىلإ ةفاضإلاب ةفرعم

 كانهامأو « ًافرعم نيفرعملا عضوم لعل , مهسنجل هقرغتسملا ماللاب نوفرعم نيقباسلا نأ وه ىظفللاف
 فرعم ريغ هدضوم لج مهم أدرف ناك نإ ىأ تزبرقملا نم ناك نإ هلوق نآل « فرعد ريغ روش



 ١ ةيآلا . نوقباسلا نوقب امسلاو ؛ ىلاعت هلوق

 ل رج جي ل عاودم اذ

 ه١ َنورملآكنلوأ ٠ .» نوب الآ نوُقباَس لو

 ىبولا ةلباق٠ ىف لاقيف رودي (فيك نيعلا ةلباقم ىف راصف ؛ هفعض ىلإ ةراشإ ريسيلا ءىثلا نم راسيلا هل

 لمعتسق اك لايشلا تشل ال وا ةةوللبملاةنماملا ةلب اق مآ فو اءزملي آل ا:نغألااةلباهم قوي ؛ |ىتوزلسبلا
 نيهلا ةلباقم ىفلاقي الف « ةنميملا ل معتست م ةمأشملا لمعتستو ؛ ةلمشملا الو لمثالا لاقي الف : نيهلا

 دعب لوقتف اذه ىلع اذإ . ناء ةلباقم ىف لب نيهلا ةلباقم ىف سيلف .مآشلا اد 1 ؤيقلا تاب قم أل

 « ىدآلا نع فورعملا ٍتناجلا ىف نيهلا ظفل لاعتسا لع اورصتةاو . هوك رتب .مل نبعلاب اولاق ام
 ىلإ اورظن مال كلذو لامشاا ( امهدحأ ) هيف نا خآ ناظفل مل ثدحو هتلباقم ىف لامشلا ظفلو
 اكىوقأ اهدحأ اولعج و ننبن اج ءامسلا !ؤاعجو ناسنإلا 8 ةءااوا عوز هبال خا كلنا

 ىا وأز مش « فوءرو بوضغ لاقي ابناجلا ةوقل بونج ىوقالا اومسف عن امنالا ف اوأر

 مأشالاوةمأ شا (رخآلا ظمالاو) الامث هومسف ماعلا ةرامعبنا 5 كلذ ل مثرخآ ًاناجبوتإلا ةلباقم

 مؤشلا اوعضو لؤافتال هريغو نهلا ني-ولا نم اوذخأ امل مهناآل كلذو « نميآلاو ةنميملا ةلباق« ىف

 كلذ اوعضو او : ًامؤش هسفن بناوج نم بناج لعجل ًاهركست مهناوجو ماضعأ ىفال هتلباةم ىف
 لاقف نيفاتذط نظفاب رافكسلا ركذ ىلاعت هللاف ء هريغ ىلإ بناجلا نم نيولا اولقن هيلع سصالا روتساو

 انه لاَمف ؛ مالا نوهىلع لادلا راسيااو ةرسيملا ظفل كرتو (لاهشلا بادكأو - ةماشملا بادكأ)

 . مولا ظفل نم ًابانتجا ةرسيملاو ةنميملا رك اسعلا ىف اولاق اذ : نيممالا عظفأب (ةمأشملا بادكأ)

 : لاسم هيفو « نويبرقملا كتاوأ «نوقباسلا نوقباسلاو ) ىلاعت لاق مث

 ةنميملا بادكأ ىلع فطع نوقباسلاو ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هبارعإ ىف ( ىلوآلا ةلأشملا ١

 هلوق نأ ( فائلاو ) ةدحاو ةلج ( نوبرآملا كئاوأ نوقباسلا )و هلوقو ٠ مالكلا مت هدنعو

 : رعادشلا لاق اكو . تنأ تنأ : لئاقلا لو#ي اكد ةدحاو ةلمج ( نرقباسلا نوقباسلاو )

 رقما ئاما# هيلا وول أنانأ
 ةهنع'لبملا خ] ةجااغالف هيلعوم اع اتباع: ةزوغل 1 نأ ( امهد>أ) ناهجو هيفو

 ملا طيح الام أدتبلا ىف نأ ىلإ ةرادثالل ( ىئاثااو ) ةا>: دنع روهشملا وهو رعامشلا دام وهو

 كلا قاع نغ اق ربخأ ءزينل نئاقلا لالعي ايوه دعما” نسفرااللإ ا هن" كارز اذقلا, "هند كالا

 مهنع رابخإلا نكسمال ىأ (نوقباسلا نرقباسلا ) هلوقف كلم هنأ الإ كلملا نم فرعأال لوقف

 ىف هنأ ىهو ( ةفيطل انبهو ) رشبلا لع هب طيح نأ قوف هيلع مه امو ملاح نإف مهسفنب الإ

 ماهفتسالا دروم مهلعج نكس زاعالل ناكنإو مابفتسالاب ( ةئميملا بادعأ ام ) لاق ةنميملا بادصأ

 لايف ٠ ملعلا ىعدم ىلع دروبي زال ىذلا مابفتسالا نال «نوةباسلا ام نوقباسلاو لقي مل انهو

 عنو رش سلوم



 ةيآلا . ةلالث اجاوزأ متنكو : ىلاعت هلوق ١

 هريرقتو ةغالبلا نم برض وه لوقت ؟ ( ةنميملا بادأ ام) هلوق ىعمام 4« ةسءاخلا ةلأسملاإ)
 هعا ىلع ردقيال عماسلا نأ ىلإ ريشيو مالكلا نع تكسي مث مأ نايب ىف ملكذملا عرشي نأ وه

 اكو كنزحب نأ فاخأال هسفنل اريج وه كانه لوقي مث ىلع ىرج امب كربخأ هريغل لئاقلا لوقي اك

 اذه لوقي هفصو عمس اذإ عماسلا نال دماع نأ نم غلبأ نوكيف انإلف كردي نلاؤزئاكتلا لوح

 اذه دنع نالف لوقي مث « ائيش هسفن ند عماسلا ضرفي انالف فرعي نم لاق اذإذ « هيلع وهام ةياهن

 .اهنم كيلك ان هنا تح شاع مظعأ ربل

 ماكدتلا دارأ أدتبم ةنميملا باتصأف لوقن ؟ هانعم فرعي هنمو هيارعإ ام 4 ةسداسلا ةلأسملا (

 بجعتلا ىنعم ىلع ةيماهفتسا ةلمج (ةنميملا باككأ ام) هلوقو هكرتو هركذ نع عجرف هربخ ركذي نأ

 بحت كنإ ىتح باوجلا فرعي ال هنأ ًامعاز ًانحتمم ًامهفتسم اذك ىنعم ام لمعلا ىعدمل لوقت اك
 فرعت اال كنإ لوقت كن: اك موبفم كمالكن آل هتهركل .باحأ ولو كلازؤ د نع بيحب الأ ىهتشتو

 اليوطت رابخالا ىفنآل ءىثب ربخ مل مث ارب ىمآلا لوأ ىف ملكتملا نااكف اذه تفرع اذإ ء باوجلا

 كو مالك ىف عرش نه نال كلذ و دينك قوتحتال كيل اغار ا[ كلذ لاف كت مل مش

 نه ربخلا ملع دق بطاخلا نأب هءلع لوص+ل توكسلا كلذ نركحي دق ربخلا نع تكسي مث أدتبملا
 هلرق لبق مث ًاديز نإ لاقو ٠ لصو ًاديز نأب هريغ رب نأ دارأ اذإ الئاق نأ اك« ربا ركذ ريغ
 دقو ةدئافلا نع مالكا جور ءاج ل وةرانالاو تكس هلع 00 هاو ديز ىلع هرصب عقو ا

 ديز لاق نإ هنإف ءاج نم لاق نا قكي هدحو أدتبملا نأب هيلعل سمآلا لوأ نم ربخلا ركذ نع تكسي

 قلقا نامل ل ارنا نركب انفروت ان اج لو هن: الؤ دير كار ةنانا ا ريثكاو اياؤعب تارك

 لوقف اذه لع اذإ . هنع لوقأ اذام : لوقي مث تكسيو ديز نم نابضغلا : لئاقلا لوةك ةصقلا

 توكسلا نإ هسفن ىف لاق مث هنع تكسف ربخلاب ىنأي نأ ديري هناك ناك( ةنميملا بادكأف ) لاق الا

 ( ةنميملا باكأ ام ) لاقف ءاج نم باوج ىف ديز ىلع تكسي اي ربدخلا لاح روهظل هنأ مموي دق

 لب مالا روهظل ركب مل أدتبملا ىلع هتوكس نأ ىلع اليلد كلذ نوكيل مهفي ال هنأ معا زب انحتم

 ةيماهفتسا ةدحاو ةلمج هنأ هانعم لاقي نأ وهو رهاظ هجو هيفو « غيلب هجو اذهو « هتبارغو هئافخل

 بادأ) لاقو رمضملا ماقم رهظملا ماقأ هنأ ريغ ماقتسالا ليبس ىلع هام ةنميملا باوكأو : لاق هناك

 نيترم ارهاظ مهركذ ثيح ممرمأ ميظعت ىلإ ةراشإ رهظملاب نايتإلاو ( ةنميملا بانوأ ام ةنعبلل]
 (ةفا+لاامةقاحلا)هلوق ىف كلذكو (ةمأشملا بادكأ ام ةمأشملا بادحأو) ىلاعت هلوق ىف لوقلا كلذكو
 . ( ةعراقلا ام ةعراقلا ) هلوق فو

 ناب ىف لاق هنأ عم « ةنميملا ةلباقم ىف ةمأشملا ظفل رايتخا ىف ةمكملا ام « ةعباسلا ةلأسملا ال

 اولءافت مث الوأ فورءملا بناجلل عضو نيدلال وهن ؟ ( لامشثلا بادحأام لامشلا بادكأو ) مهلاوحأ

 لباقملا بناجال اوعضوو + نءأ اولاقو نوميم اذه : اولاقو عضاوم ىف ًاظافلأ هنم اولمعتساو هب



 ١١ ةيآلا . ةثالث اجاوذأ تثكو : ىلاعت هلوق

 نيعلا نآل رايتخالا ليلد اذه لوةنف ؟ نيعلا ىلع ديكلا ناكمل ًايوق نعالا بئاجلا راصق عفنلا

 ىوفأ هئيع ناسنإلا نأ تدث اذإ رايت>الا ادد ديكلا ناككم هلدج نيعلا هللأ صيصختو « كايشااك

 نم وه ةباكم هل نا ليقو « رباك آلا نمالا تناجلا اولعجو:« لاهشاا ىلع نيءلا اولضف ..هلا عش نم

 عيمسأاكهجولا كلذ ىلعرمألا نوكي نأ ىغيفيف ؛ زبزعلا نزو ىلع أظفل هل اوهضوو : نيفلا باحأ

 هتاباقم اوهضوو ع ةرقلا ىلع لدي رهو 0 نيولا هل ليقو 2 ريصقلاو ليوطناك ريغشال امو 0 ريصيلاو

 ع نافذ ,لاعفلا وهو : نزولا كلذي ءاذتلا دنع مومذملا مولا هل صتخا ىذلا نزولا ىلع راسا

 « ثايخاي قاسفاي راي لاةيف ؛ رسكلا ىلع ءانبلا عم نزول! اذهب ىنؤي مومذملا مسالا ءادنلاو متشلا

 هيف ىذلا عضوملا هن اك ةلعفم ىبف ةئميملا انا نيعلا ىف لمءتسا كلذ دعب مك ءراسيلا نيولا ليقو

 : ةيعاد ان ةئديدرمف نيعلا عسوو كإذف 1 ناكملا نم تناج ف ناسنإلا نيم عقوام لكو نيعلا

 بناوج نال كلذو : ةمحرلا ةبلغ ليلد ماسقأ ةثالث ىلع قاخلا ىلاعت هللا لعج 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 مث مادقلا ةلباقم َْق فلخلاو كائشلا ةهللاقم ّق نيعلاو 2 همادقو هماخو 3 هل مشو همك 5 ةيرأ ناسنإلا

 بناجلا باصأ  _.رم مهو مهناعأب مهبتكنوطعي نيذلا نيجانلا ىلإ" نيهلا باحأب: زاشأ ىلاعت ةنإ

 نوطعي نيذلا مثو نيعلا بادأ فال ىلع مطاح نيذلا ىلإ لاهنشلا يامحأر نانا ىءوكملا كقيئيقألا

 باسح ريغ نم قاخلا نوةبسيو مهيلع باس> ال نيذلا نيةباسلا ركذو نوناب» مهلئامشإ موتك

 هللا ىدي نيب نوبرةملا مهو « نيالا بناجلا نم ايلعلا ةلزنملا ف نونوكي نيذلا نأ «.لامث وأ نيميب
 « نيدلا باكأ نم ةازن.ىلعأ ءال وهو سانلا لاغشأ نوضقي و ريخلل نوءفشي و ريغلا ق-ىف نوملكتي

 مبملإ تفتلي ال لامشلا بادأ نع نيرخؤ نيسفلختم نونوكي ًامرق مهتلباقم ىف لقي مل ىلاعت هنإ مث

 . لكدا| نع فلخت» مهن« لقي ملو ( تاريخلاب قاس مهنمو دصتقم مهن٠و هسفنل ملاظ مهن (

 ىلإ مث لامثاا باحصأ ىلإ لاقتنالاو نيهلا بادحأب ءادتبالا ىف ةمكسحلا ام 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 3 أ (باوجلاو) بيترتاا ىلع لاهشأا باوكأ مث نيةباساا لاح نيب نايبلا ىف هنأ عم نيقباسلا

 ف الف ع باذعلاب نونز< اللؤ مدرب لوغش» مث رع نذلا امآو 0 ةيصحملا نع ا هفك م ىلاعت

 نو-غرب نيذلاب فب وخلا ناكو قد ال أم ف وخلا نم 4 ناكو ) ة-ءفاولا تعقو اذإ ( نامت

 ريغ مهف نوقباسلا امأو : ربلا عفن الل رذعلا عطقل هركذ ام ركذ ىلوأ باقعلاو باوثلاب نوبهريو

 وك مث نودغريو َكوعم سل نيذلا نيعلا ناطقا هنأح يس مدقق بيهرأ 3 بيغ رت ىلإ نيج |

 هللا نم بذحب الإ دحأ اهلا, ال ناكنإو مهتجرذ نه !وبرقيو نيعلا باحصأ دبتجيل نيقباسلا
 ةدادع نم ريسخ نمحزلا تابدج ند ةب دج 23 هلو#ب ةراشإلا هيلإو ءاب 1 هلاني 1 هلا قباسلا نإف

 2 ةئيم نئدعبنس



 ةيالا . ةثالث أجاوزأ متلكو : ىلاعت هلوق ١

 منكو «/م» ةسممل ا باح( 0 ةك كلام باح 0/0 5 م "اجا وزأ <

 نيونتم الق | كف اخ ماكل تاكو

 "ذام اهف لماعلا نوكيف تءقو اذإ نع الدبتجر اذإ نوكي نأ ( اهدحأ ) اهوجو لمتح

 ( تجراذإ ) ىفلماعلاو ( اهتءقول سيل ) هلوق وم ( تعقو اذإ ) ىف لماعلا نوكي نأ ( اهناث ) لبق

 ءافلاو لابجلا سبو ضرالا جر تقو مفرتو ةعقاولا ضفخت هريد-: ( ةعفار ةضفاخ ) هلوق وه

 «سبلقلاا كنا اد ءايه نود نمل ملام لايجلاو كرحت مام نضراألا نآللا فامولا تيتوال

 لاقو « ةوك ىف !ماعش عقو اذإ سما لايخ ىف ربظت ةيضرأ ءازجأب طاتخلا ءاوطا وه ءابطاو

 اقل ةيضرأ هل كي اوبل ةليلاخ هذ: اونا" نإ( ةباتم] قاع اوف رطل ةرلز# نذلا

 ىفو' ام ةوقب نيتفشلا قابطإب الإ ام قطني ال ىتلا ءابلاب ةفيفملا واولا تادبأف فرح هظفا نر

 كم -
 اك يامال اطار ل »اطل انقل ةناصألا طخ اعئاوزا متنكو )) ىلاعت لاق مث

 نيكل يباح دز ةدل /مل اهدكي اذ راق نفاذ هيدا جاوذأ متنأ مريلا كلذ ىف ىأ ( ةمأشملا بادحأ

 : لئاسم هيفو ( ةنمملا بادكأ ام
 ةثالث ًاجاوزأ ) لاق هنأاك ميسقتلا ىلع دوام نايبو « ريسفتلا ىلع لد ءافلا ( ىلوآلا ةلأسملا ا)

 ميسقتلا كرتف ( ةنميملا بادكأ ام) لاَقف ؛ موق لك لاح نيب مث. لا ةمأنثللا بادكأو ةنميملا بادحأ

 متتكو ) ىلاعت هلوق قبسو ؛ اهلاو>أ عم ةثال-كلا ماسقألا ركذ هنإف . هيلع لدي ا تك او الؤأ

 . اهاح نايبل ةدعاو لكداعأ مث. ماسقألا ديدعت نع ىنغي ( ةثالث ًاجاوذأ
 نم مهوكلا امإ ةئميملا بادكأب مهتيوستو . ةنجلا باأ هه (ةنميملا باحصأ) مة يناثلا هلأ ل١

 عسا ) ىلاعت لاق اك ىلاعت هللا نم روثب رينتست مهناعأ نوكل امإ و «مهناعأب مهيتك نم ةلمج

 « حتاسلاب لءافتت برحلاو « ريخلا ىلع ليلدلا هب دارب نيعلا نركتل امإو ( مجناب أبو مدبأ نيب ممرون

 وهو «ىتكح أ هيف لصاألاو زجزلا دنع شوحولاو رويطلا نم نيولا بناج دصقي ىذلا [وه]و
 هلاؤاكنإإلا سفن فانأ تح! ةورايتخاواةتاردقا نك كيلا ءلقءزك ىف. هلا ناك الخلا [ئلخ .اننآ لملاعت هنأ

 نيام ىانثإر وأ بلانعتم اكزاخجو نييتلتغب تاق اظفاحلا) 1 الدال : «ىصخ دلرؤأ دايت اجل قلد

 عدوأ ىلاعقهنإ مث « هبامثتم نم قولخم هناف ةياشم ءايشالا دشأ نم ناسنإلا لاح ذإ . نيفانت نيلح ىف

 هل اوركذي نأ ىلع ملعلا لهأ عمتجا 257 ؛بناجلا ق تسي ةوق ناسنإلا نم نعاألا بئاجلا ىف

 نإ لوي ءاكذو ةسايك ىعدي مهضعب ناكنإف ؛ هيلع نوزدقي ال هتدارإو هللا ةردق ريغ ًاحجرم
 سا 1

 ةرهاظ ةوق هرق للا“ ل أ بتنا اجلا ف لا>طلاو. 4 دعَتلا ةوق امو , نداإلا بناجلا َْق ةيكللا



 1١ ديال [باود نكارالا | تكل اغلا قاتلا را
 هامور« سم هس 2 ل

 تراثنم ءأ انه تناكف 2052ه 2 لا اا تْسبَو «؛د ع ضرالا 5كم اذ
_- 

 نوكنيف دحأ لكل هروبظل راكنإلا مالا لمتحيال لاقي اكو مالا روهظو اهتءقو ةدشل ةمايق ال

 فرأ ((«هناث ) هيف ةبذاك هب ةلئاق سوفن هلبقو ةمايقال لوقيف دحأ بذكي ال ىند؟ رك يفت

 سيل ةعقاولا تعقو اذإ ةريدقت ذشني> و ٠ براض ديزل سيل لاقي اك كلذو ةيدسغتال نوكست

 اذه ىلعو . م عفرتو ًاموق ضفخ ةعفار ةضفاخ ىبف اهنع م بذاكاهل دجوب ٌؤرما امتعقول

 ىلع مدسقي نمل لاقي قاطإ لوس صم ىه لوقي بذاك اهل سيل ىنءب وهو اذإ ىف الماع نوكست ال

 قالا هجولاب انلق نإو ؛لهسب سيلو كيلع مالا تلهمس ىأ كفن لس .هقيظي هنأ اناظ ميظع 0
 بذكلا ىلع مدقيو بذكي نم نأ ميظع بذاكاهل سيل ( اهدحأ ) نابجو هيفف ةغلاملا وقو
 مويلا كلذ ىف لاقو بذكول ًاد>أ نأ ( اههيناثو ) مويلا كلذ لوهل بذكي نأ هنكمي ال مظعلا

 لوه ىلع لدأ لوآلاو مويلا كلذ ىف ةمظعلا هذه بذاكالو ايظع ًايذاك ناكل ةعفاو الو اال

 . هقدصي دحأ لكلب مويلا كلذ ىف بذاك ال هنأ ىلإ انركذ ام دوعي ثلاثلا 0 /

 لما ريمهفتلا ىف 0 ق.س دقو ةعفار ةضفاخ ىه هريدقت ةعفار ةضفاخ 4 0 02

 الو بذكينمامئعقول سيا ىأ ةبذاكلا سفنلل ناتفص ةعفار ةضفاخ ( اهدحأ ) ىرخأ هوجو هيفو

 قالا قدص نايبل ةدايز وه نوكب وأ ةضناخ ىبف رخآ عفرتو ًأرمأ ضسفختف مالكلا ريغي ند
 هسفن نع بذكلا ىف: دارأ اذإ 3 مالكساا ريغي بذاكلاو مهيذك ناكمإ 0 كلذ ىف

 بذاكلا نال 3 1 ًادحاو افر> تفرعام لوي امبرو ةد>او ةملك ناك ام تفرعام لوي

 دتو | 3 ًاتفتلم 505 دق ةكئفصلاو هتاف ققاةفضص قف بانك و مالا ةقيقح ىف 20 لق

 دير ءاجام/لئاقلا لوق 00 )الصأ اهللإ'اتفتلم نركيال دقو أنرتتعم امافتلا اهلل اتفنلم نوكأ

 51111111 ءاجام ( ثلاثلا لاثمو ) ةعملا موي ءاجام ( ىناثلا لاثمو ) ءاج دق نوكيو
 لاقالذ اف لكا نود عبارلاو لوألا نود ىتاثلاو ةعمجا موب ةركب لوأ ءاجامو ةعدلا موي ةركب ءاج

 ا تفرع ام لوك ىذلاو هّتفص ىفو رايخإلا ىف بذكلا هنع ىف ةيذاك ةماك ف رعأ ام لئاقلا

 امتعقولسيل ) هلوةف كلذ ق وف نوكب ةدحاو ةفارعأ تفرعام لوي ىذلاو «هءارو أرمأ ىف ادا

 +.ااريش ناك ولو. يغتايننا قمت( فلاب ةفشف انني ذلك

 عراك لأ 4 ابنم ا ره تناك [-7/لابجلا تطوو: اجر نضرآلا | تجر اذإ رب ىلاعت لاق مث

 لاك هل وعك ( اكنم كام 0 قاغتإ هلؤقزو .اطانرخالا مل اهل ل راسا وتاكل كولا
 لعفلا نأ ديفي 0 ىهو ردصملا ركذ ةدّئاف نايب مدقت دقو ( شوفنملا نوءلاك) لابجلا فصو ىف

 ًابرضهتب رض لئاقلا لاق اذإف ءىثب سيل هنإ هيف لاقيو . هيلإ تفنليال ًائيش نكي ملو ًاربتعم الوق ناك
 ( تجراذإ ) ىف لماعلاو : ءىثب سيل اذه لاقي يهل ًارقتح برضب سيل هيف لئاقلا لوقيال ًاربتعم



 ةبالا . ةعقاولا تءعقو اذإ : ىلاعت هلوق ١٠

 ىفاوطخما(هنقاز ةنضاشل] هل(, ةقازرلغل كو أو الار تل لاك رمل هني رين الد هاا ركأو لدنك 3 ذل! لكل
 ىلع دحألل ةردق ال ىأ «أطخ الو كش الا ىف ىل سيل : لئاقلا لوقي كنوكُف ؛ ًاقسن ةيذاك ىلع

 . عفترملا ضفخ الو ضفختملا عفر

 ةءايقلا ىهو فوذحل ةفص ةئقاولا نوكست نأ لمتحي ( ةعقاولا تعقو اذإ )4 ةيناثلا ةلأسملا ١)
 ةريشم كينألا ان كركم نيم ريغ ايذ اق دعا كركي نأ تو! لانني ام لع ةلولرلا وأ

 مالا انلوقو « ناكام ًانئاك سمآلا ناكدارملاو ةنئاك.ا تناك لاقي اك. هلرهو عقاولا ملا ةدش ىلإ

 لتعم ةنماكلا ىف ذإ عتق كلا, اهب اهل رق ىلإ ةسلذلاب الين: ناكاول ولها: تخودلل ]صفي الا نئاك

 « ةباسنو ةيوار نالف : موق ىف ةغلابلل ءاسحلا نو 7 نام اذه يلد ادمن وورك نشكر نئاز

 ف 1 ١ وللا دقرا كفض ويانا نأ مل ناك ًايوار هن وكىف ةغلابملاب اوتأي نأ اودارأ اذإ مهنأ وهو

 وأن ولام كف « ةذئاف ةرايز عم زاجإلا 0 ليوطتلا نع اولدعف ء لضاف وأ تاماو] ةكاوار نلف

 5 « ىثنأ ملاظ : لئاقلا لوق لدب ةملاظ انلق ثيح ثينأتلا ءاه انيتأ مي ةملك نع ةباين فرح

 اولاق انلق ثيح عما ف ةباتكلاكو 2 اك مطوق ىف ءاهطلاب اناس 0 ام دنع ىثناللا نايب مه 4

 اودارأ ةغلاملا ف كلذكف لاقو لاق هلرق نع الدب الاقو « لاقو لاقو لاق : لئأقلا لوق نع الدب

 ةدايزلا نآل «رخآلا ىف نوكي نأ ىغبني ةدايزلا ىلع لادلا فرحلاو ةملكن ع ىنغي فرح اونأي نأ
 ةغلابملا عملا ىفالدرفملا ظفللا ىف ديحوتلاو ثينأتلل امتوك مدع دذع ءاحلا اوءضوف « ءىثثاا لصأ دعب

 مهناألف ىنعم امأ ًاظمل لد ضمنا[ وصخاةعقاؤلا كنف وو ةطدناكعلا ناك قا ومس اذه كتف اذإ

 تناكول ءاملا نآلف ًاظفل امأو « نوكي ام لصأ ىلع دئاز نئاكلا نأ ةنئاكلا تناكمهوقب اودصق

 , ةعقاولا عقوو ةنئاكلا ناك اولوقةي نأ ىغبني ناك لب « لعفلا ىف ثنؤالا ريض تايثإ زاج امل ةغلارملل

 . ةغلامملا هب دارملا لوقن انال كلذ نك الو

 ًادإ لعجي مدقتم لعف ( اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف لوقن ؟ اذام اذإ ىف لماعلا ( ةثلاثلا ةلأ-لا ١
 اك ةيذاك اهتغق ول سيل اهيف لماعلا ( ابييناث ) ةمايقلا ركذا لاق هناك. ركذا وهو ًافرظ:ال هبال وفم

 « ةعفار ةضفاخ هيلع لد دقو . موق عفريو موق ضفخب ( اهئلاث ) لغش ىل سيل ةعمجا موي لوقت

 . ةعقاولا عوقو موي ىف ىأ ( ةنميملا بادأ ام ةنميملا باحصأو ) هلرق اهيف لماعلا ليقو

 « ةدحاولا ةردلل ةعقولاف ةدحاو ةعفد عقت انأ ىلإ ةراشإ اهتعقول سيل ( ةعبارلا ةلأسملا م
 سفن امل سيل هريدقت هماقم تمي أ فوذه4 ةفص ةبذاك( اهدحأ ( ًاقوو لمتح ( ةيذاك) هلوقو

 ةيقاعلاك ردصم ىه ( اهثلاث ) هنأيب مدقت دقو ةعقاولا ىف لوقت (مك ةغلاببلل ءاحلا ( اهناث ) دكت

 . سفن بذكتال ىأ ليلعتلل نوكنت نأ ( اهدحأ ) نيبجو لمتحت ماللاف لوآلا هجولاب انلق نإف
 ىنعم ًاماع ًايفن نوكيف رومآلا هطبضا كلملا دنع بذاك ال لاقي اكابتعقو ةدشل مويلا كلذ ىف
 : لوقف بذاك الو ةريثك رومأ ىف بذاوك سوفت هلبقو لاقو لوقي اهيف هقدصي دحأ لكنأ



 5_3 ةحقاولا ةروس

 « ةعقاولا ةروس 0

 )هب م ةيأ نوءستو تس ىهو )

 ميك هس مكل 2 ميك ل 200 0 2و2 ل ل

 4 ميحراا نمحرلا هللا مس 0

 (« ةمفار ةضفاخ ةيذاك !هعقول سيل ةعقاولا تعقو اذإ رثب ىلاعت هلوق

 ديدعت ىلع ةلاكشم هراو لا كلت أ ) ام ) هوجو نم كلذف اهايف اع ةروسلا هذه قلعت امأ

 ل ىلع ا ةرودسلا هذهو 2 6تدكتلا نع ةعنمو ركسشلاب هتيل اطمو ناسنالا ىلع معنلا

 3 تابينذتلل هتان ةرودلا كالت نأ ) و ئ ( رق و كذلك 31 هلو 0 ل للا ءازجلا

 ةرودسلا كلت نأ (امتلاث) دانتلا م مهةح ف ءازجلا "2 كلذك ةروسأأ هذهو 5 دا.علا ق> ْق 2 الا

 ما 5 006 َ عش ةرودسلا كم5 ل ىلع ةييطا راهظإ ةروس ةروسلا هذهو ةمحرلا راهظإ ةروس

 وأ تر 08 تانثالاو ىفالا بان نم تافصلا ىلإ ةراشإ ةروسلا كال رخآ ىفف رخالاب 0 قاعت

 هىمأ ولع ىلع لدي 6 ددحاو لكو 2 تابوقعلاو تأب قدما نم مف م ىلإو ةما.قلا كل ةرودلا هذه

 : لئاسم ةيآلا ىف مث . هناطلس زعو هتردق لاكو ٠ هنأش ةمظعو

 وأ ةعقاولا ةمايقلا تعقو اذإ دارملا ( اهدحأ ) هوجو ةلمج اهريسفت ىف ( ىلوآلا ةلأسملا ل

 ضفختف نيدناعأ ا دانع لطببو ء اهراكنإ نم دحأ نكمتي الؤ :دحأ لك امم فرتعت ةئقاولا'ةلزلّولا

 ميعنلا َّق الود ميحجلا ْق ءالؤد : ةنللا تاج زدأعق نيمؤألأ مفرتو كانا كاك نيرفاكدا|

 ىهأ اذه لغو ء نضفخنملا عفرتو , عفترملا ضفختف : سانلا لؤلزت ( ةمقاولا تعقو اذإ) ( قاثثا )
 ىلاعلا ل هج ئذلا.كاذدلا نول, ةمهااولا هد ىلإ ةاراشإلا اف: اهلفاتناابلاق اذكر اىلاعت هلوقك
 ةيسارلا ةلالطاو ةقيشاإلا|لابلاك.ةضفتتملا لضالاللا مطرف جب اياد رئاشلا از ةلارنا تل
 عقت ىناا ةعقاولاو ٠ ةيواست» ضراألا عم ةيلاعلا جورباا تراصف ٠ غلبأ ادا جلا ىظوالاك

 لاشك هلو هيلع لدبو 2 ةلفاس ار اقف ندو ٠ ةيلاع هادا قخرالل نه لدءجتف ةضفخنملا مفرت

 كا كلوت ضراللا نأ كك ةراشإ هنأف ) 5 لايجلا تساو ( 2 ) م ليلا تجيجر اذإ (

 نضازاإلاك ةعاشلاللا نجار ةشلارلا لالا ةصعتللا | لدردلا اطمح لست كاما عم
 اهءوقو رهظي ) ةعفاولا تعقو اذإ ( ( كلاثلا ا ةلمرملا ضراألا َْق جبرلا ب او.ه لعفي 7 ةلفاسلا



 ةرخآلا معذ ركذ دعب لاقو ( 0 هت 0 دلا ممن ركذ دعب لاق ( ةثلاثلا ةلأسلا ١
 اهئانفو 5 كمل نم'ءىت' لك مدع ىلإ “تعفو أن 0 2 هرم نآل ( كبر مس دا كرانرإ

 قب هو لاف دي>وتلا 0 كايوحك اذ الو نن 0 ىلاعت هللا معاو مارد ف

 هب نيذذلتم هللا مسإ نير 515 كادر نط ها ام ناكل اسك "انه هر امالا و للاعت هللا هجو

 نك دار ع هب ىلاعت هللا منا 3 0 مس !.قدال مويلا كاذ ف د ( كبر مسا كاري ( لاَقذ

 هللامساب اورك اذت اوركاذت نإف :فوخ ا ا تا وع قرع ندحو و

 (امهدحأ) ناهجو هيف لوقن ؛كرابتلا هلر وكذ» لصأ وه وأ محقم مسالا « ةعبارلا ةلأسملا ١
 نسحأ هللا كرايتف) هلوق هيلع لدي (كبر هجو قءبو ) ىلاعت هلوق ىف هجولاك محقم هنأ روهششملا رهو

 مسالا نأوه ((يناثو) كرابت ظفل لاعتساروص نم هريغو ( كلملا هدي ىذلا كرات ) و ( نيقلاخلا

 هامسم نوكي فيك همسا الع نف الع ىنعمب كرابت انلق اذإ امأ « غيلب ىنعم ىلإ ةراشإ هيفو . كرابت

 هميظعت نوكي هيلإ رك اذلاىهتنا اذإ مث ميظعت عونب الإ همسا ركذيال هنأش مظع اذإ كلما نآل كلذو

 ق:لوعم اذإ ملأ كولملا ةداع ترج [ك ماق هعمس اذإ عماسلا نأ مسالا ميظعتلا هب اغا ناف: نك لكل

 ىذلا هباتكن ع الدب هسفنب ناطاسلا مماتأ نإ مث , همسا عامس دنع نرموقي مبظع ناطلس مسا لئاسرلا

 ولع نأ ىلع ةرهاظلا لثالدلا نم اذهو « هيد, نيب 3ارل ىلع هارجلا نوءضيو هنول.ق 0 هععأ هن ف

 مسار مذ نأ ىلإ ةراشإ ورف هدنع ريخلا ماد ىنءمب انلق نإ امأ ؛ ىمسملا ىف دئاز ولع ىلع لدي مسالا

 مسا ماد ىنعمب انلق نإ امأو ٠ تاداعسلا برقيو ريخلا ديزيو ناطيششلا برويو رشلا ليزي لات هللا

 لبق ىماانلف ام لع" هللا ىق'نتركراذنلا ماود ىلإ ةراشإ رف ؛ هللا

 كبر هجو قميو ) ىلاعت هلوق ىفو ( لالجلا ىذ ) انبه ةروهشملا ةءارقلا ( ةسماخلا ةلأسملا ١
 كانه فصوف ب از مكر در مسالاو « برال لالجلا نال لول رد

 كلذ ىف هلف ابر قب اذإ برلا نأ ثمل تايلر مجدل هناجر اه تسير احا

 هذه ديفي هجولا فصوف قحلل ءاقبلاب عطقلا لصأل بوبرملا ىمنأ هجو لاق اذإف « بوبرم نامزلا

 7” ةقالسإو هك وااهللاتو دمع 0 ىلع هتالصو نيملاعلا بر هلل دخلاو ملعأ هللاو ؛ ةدئافلا



 رخل ةيآلا . كبر مسا كرات : ىلاعت هلوق

 رص مس رس اع

 اد مأر الو ,لالجلا ىذ كبر مس كرات

 ةرالا ىف ىلاعت هّللأ ركذ رضخاللا لإ اندلا قودفلا ليم ناكالو دومالاو رفصاللاو ضنا و

 . ايندلا ىف هعبط ىضتقم ىلع رهام

 نجلا عضاوم نه م.ضوم برعلا دنع وهو رقبع ىلإ بوسنم ىرقبعلا « ةسماخلا ةلأسملا ١

 : سنالا لبيع نم تسيل اهناك اهنسد». ىف ةفلابم تايبرةيعب ارم ساب اديجب تاع ةل وقتما تالاف

 كاذ نم ىأ ىر ,ةدع وه ع المع لمعي ىذلا لجرلل لاقي ا ًاضأ ا هلا ريغ َْق لمعتساو

 نيل 1و » هب رقىردا كانلا لو أ ملف 2, هآر ىذلا م انملا ىف ملسو هي هيلع هللأ ىلص ىنلا لاق دليلا

 200 نأ اندب 1 كلذو ناسك لع 2 عومجأ هب هي فص روت طع ههصوو عما نع سنجلا م -“ 8

 معز ناف رقابع عيضوملا كاذ مسأ لعج دقف ( ىرفابع ) أ 0 لك 2« لاةثةسالا ضعب 0

 منو همازتلا ءابدالا تاك 2 0ك مزنلا لق كرم مث ىرقيعلا عمج نإو٠ مثو 32ه هنأ

 نال هيسن مش عما ىلإ هدرو دحاولا ىف فلك.: .ىراقلا اذهو دحاولا ىلإ هودر !و.سن اذإ عمجا ف

 عمج هال اف مما 0 اذبهف رئابع لاو عمج ىحأ رفيع املك دالب دوجولا ُْق ل فكارعلاا دنع

 . ةبسنلاو عملا نيب اوعمحجي الثل بسني هيف عملا هركست ءا ,دالا و عمجا كلذ ىلإ بسن مث هل

 لك أسم هيفو « ما رك لاو لالجلا ىذ كبر مسا كراب أن "رعت لاق مث

 كيك كل و“ ايندلا مذ مت ك1 لات هنأ (اهدحأ) هوجو هيفو بيترتلا ف 4« ىلوألا ةلأ ملا ١

 لالجلا ىذ كبر مسا كرامت ) هلوقب ة رخالا معذ متخ ( مارك لاو لالجلا وذ كبر هجو قسو )

 نإو ةرخآلاو «ةيناف ايندلاو ريغال ىلاعت هللا وه هتاذل متادلاو قابلا نأ ىلإ ةرانش] (ماركإلاو

 مسا 005 ناكر رتل هدم رخاوأ قاىلاعت هنأ ره( امنا ( ىلاعت هللا ءاقباب اه ٌواَقب نكلا ةيقاب تناك

 انه كلذك معنلا منأ نم هللا دنع ديعلا نارام (ردتهم كيلم دنع) هده لق ىتلا ها لاَقف هللا

 نأ ل ةزاقإ ) مارك لاو لالجلا ىذ كير مسا كازا 7 لاق معنلا نم أمف امو كانح) 55 لعل

 حورف ١ هذه دعب ىتلا ةروسلا ىف لاقو « ىلاعت هللا ركذ تاذللا ل- أو . ىلاعت هللا دنع معنلا متأ
 ىلاعت هنأ ( اهثلاث ) ( مهظعلا كبر مسا حدبسف ) ةروسلا ارخآ ىف كلاغت لاق 2( ميعل ةنجو ناكرو

 لع 0 23 6 اهءاونأ متأ نه ىهو عامسا ةذإ ات لو تالا ىف تاذللا عيمج ذ

 .٠ لاعتا هللأ 0ع كودءمسإ ) رضخ فرذر

 » ءاملاةكرب و ريعبلاك ور اهنمو 2 تايثلاو ماودلاى هو 5 ةكريلا نم كل رانعلاللَطَأ م« ةيناثلا ةلأسملا +

 ةكرباا نال هدنع ريخلا ماد (اه.ناثو) تداو هوعأ ماد (اهدحأ) هوجو هيقو ا أمف نوك ءاملا نإف

 . ًاناكم ال ًانأش عفتراو الع ىنعمب كرابت ( اهثلاثو ) ريخلا ىف لمعتست اهنكسل تابثلا نم تناكنإو

 ا سه 8 »



 3 م ًارطخب فا فرفر 1 نيد 5م : ىلاءتهلوق رفا

 0-5 8 نك مل لاق هن اكءانثتسالا ةوق ىف كلذو ( مهلبق سنإ نوثمطي مل ) هلوق هيلع لدام

 لاقي ( شرف ىلع نيد كم ) للاعت لاف ف لذ نا د 6 مهنإف

 9! 1 سى غلب اذإ عرزلا قوز نم ةلطأ ناوكت نأ ام] كرا 4 ةيناثلا هل كا 0

 امإو « ةبرقبعلا بايثلاو ضايرلا ىلع نودكتم مهنأ ريدقتلا نوكبو (ناتماهدم) ىلاعتهل قل ًارسانم
 ىلع ممهنأ ىندملا نوكسيف هيلع لوزنلا ديريام لوح ءاوحلا ىف ةمو> ىهو ؛ رئاطلا ةفرفر نم نوكي نأ

 (ناتنج نود نمو) ىلاعت هلوق نأ ىلع لدي اذهو ( ةعوفذرم شرفو ) ىلاعت لاق اك ةعوفرم طسب

 امج نوكي فرفرلاف عمج ةغيص ( رضخ ) ىلاعت هلوقو « مهشرف تعفر ثيح ناكسملا ىف (ههنود اهمنأ
 لاق امل هناف هيلع لدي نيئكدتم ىف عمجأو لظنحو ةلظنك ةفرفر ءدحاو لوكيو سنخ مسا هنوكسأ

 . فرافر ىلع ممهتأ ىلع لد ( نيتكتم)
 ه.لَع لذي امب ءافتك ١ فرافر لدي مل ثيح فرؤفرلاو شرفلا نيب قرفلا ام م 6 ةثلا كلا ةلأس 1

 حت . نم لقثأ ىعابرلا غم م ل رهن ؟ كلذ هلع لذا مي فتكي لو ا( لاقو ( نيك ثم ) هلوق

 3 رك انفو ةد 5 ا كو دخأ لاثم الإ ىعابرلا ىف عمجال ءىجب مل اذهلو ؛ قالا

 ةايعو راضخ فرافرو ء« رض+ فرافر ىلع

 ىلاعت فضو ثيح رضا ىف ةدئافلا اف طسبلا ىه فرف 1 نإ انلق اذإ 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 رضخالا نرالا ىلإ ساثا"ليم لون ؟ ( رضخ سدنس باث ) ىلاعت لاق ا رك ا كا

 كلل كاسكو 2 ناولألا لرصأ اعأ نظي ىلا نارلآل! ناره هلإ لملا بسو .رثك !:انندلا ف

 مث امهريغو ىفاضاا ءاملاو جاجزلاك هءارو ام بجحب الو هيف رصبلا ذوفن عنع ال ىذلا وهو

 ةيلصالا ناولألا نأ رهظالا و دوساللا ثق رزألا مث رضخالا مث رمحألا مث رفصألا مث هدعب ضيبألا

 قاخ مدلاناف دوسالاو ضيبالا نيب طسوتم رمحألاو فالخلا ةياغ (ىنبو دوسالاو ضيبألا هثالث

 طرفاناكنإ وضيب أن اك هيفةدوربلاط رفا ناك ناف ىغبذي ام لعة>صلا نك مل ناف « طسرت لا نوللا ىلع

 ,لصح رمحاأألاب حرتم ١ ادإ ضيبآلافرخالاناولآلا اهنم لصحب ةثالثلا هذه نكس دوسأ ناكهيف ةرارحلا

 دوس الاب ضيب الاجزتما اذإ و رمل ءايش الا نمهريغو مدلاب ضيب الا نبللا جزع هيلع لدي رفصأالا

 قرذز ”الا ل صح دوس“ الاب رجح“ الاحرتمااذإو 6 حفلاب قوقدما صجلا طاخ هيلعلد» قرز ”الانوالا لصد

 وامر لانا هم الا ندةضخ ا الاب رفص“الاجزتما اذإو « ليمأ داوسلا ىلإ ةنكل اضينأ
 ذاك كل راو لا رار وحل ارك دل 04 قرارت الا ور طع“ ألا و“ ضيباالا نم رفض تالا نأ ملع دقو

 ناولث الا ىلء اله شمهن وكل هيل] ناسذإلا ليم نوكسيف ةياص“الا ةثالثأا ناول*الا هيف لصح رضخ“/الاف

 رظنلا ةمادإ ىلع ناسنإلاردقيالاذطو رصبلا قرفي ضيب'الا نأ برف“الاو ًادج ديعب اذهو ةيلص“الا

 رصبلا عمج دوسلا ءايش“الا ىلإ رظنلاو رهجلا ثروي هنإو جلثلاب ةروتسم امنوك دنع ضرالا ىف

 ةثالثلا روم“ الا هيف عمتجا ا رضخ”الاو مدلاك رمخا ءايش“الا ىلإو هيلإ رظنلا ناسنإلا هكا

 رمل 23 ناشنالا نذر قنا ةاتشالا خف جزتمملا ناررلز ا نحو عفد



 - ةيآللا . رضخ فرفر ىلع نيدكتم : ىلاعتهلوق

 هر 28 ع ع هس 2 صادقا ضي درا سرع ل اننا لذ ق1 2

 رذؤح ف ف ىلع 0 «/هود نابذكت كا "الا دل «/ نا الو

 َ 1 2 0 55 3 ف 2 22

 «/ا/ د نآيَذ 5 رالا“ ىانف ع 0 ىركد و

 6 0 ع

 نط ماا بوض ىلإ ةراشزا كلذ ادع ]و 4 نرلع اوكح نرصق رامبو, انني ل[ تللاشإ

 نم تيبلا ىمست برعلا نأ ئج بشخلا نم تيبلاك ل-جرلا تيب ةميخلاو , نورلع رثسلا ءالدإو

 ىلإ ةراشإ ( مايخلا ىف تاروصقم ) هلوق : لوقنف اذه تبث اذإ . ةءاقالل دعم هنآل ةميخ رعشلا

 كرحتت ءايشآلا امو .ىثا كرحتلا ىلإ جاتح ال ةنجلا ىف نمثا نأ وهو ؛ فطللا ةياغ ىف ىنعم

 نكي روحلاف هنووتشي امي مهيلع فاطي و ؛ هنم ةكرم- ريغ نم هيلإ لصي بورشملاو لوك أماف هيلإ

 مايخ نيم ملا لإ لاعردلا قيوم ممدارإ تقوى نيمئانا ىلإ لاعتنالا نبع وروي حورس

 الو مهلبق سنإ نمثمطي مل) ىلا عت هلوقو ٠ روصقلا ىلإ مايا نم رولا لزنت روصق نينمؤملاو

 . هريسفت قبس دآ ( ناج

 ( نابذكت امير.الآ ىأبف ٠ ناس> ىرقبعو رضخ فرفر ىلع نيئكستم ل ىلاعت لاق.مث
 ها 3 هيفو

 عم عضوملا اذه ىف مهئاسن رك ذ نع مهئاكتا ر ؟ ترهب اهنودقك لاا ان 6 ىلو الا لأ ما

 ( شرف ىلع 2-2 ) لاق ثيح نيتمدقتملا نيتنجلا ىف مهئاسن ر 1 ىلع مهناكتا ر 5 مدق كاع هنأ

 باوجلاو ؟ ( نيئكستم ) لاق مث ( ناسح تاريخ نويف ) انهه لاقو ( فرطلا تارصاق ) لاق مث
 انلا نكي اماد نومعنم موف ةكرح حو بعل م لع سيل ةزدلا لهأ نأ ( مي ١ 06 نوي هنَع

 لاستغالا لمعي هرطو ءاضق دنعو ضيفتسم عامتجا هلهأ عم عمتي نم مهنم ماسقأ ىلع ايندلا ىف

 عجري هليصح دنعو بسكلا بلط ىف ًاددرتم نوكي نم مهنءو « بسكلل ضآلا ىف راشتنالاو
 هدعب وأ رطولا ءاضق لق ًامزال بعتلا نوكسيف رطولا ءاضق لبق بعتلا نم هبلق حيربو هلغأ ىلإ
 مهنأ ملعيل « كلذك عامتجالا دمعبو مهلهأب عامتجالا لبق نيئكتم ةنجلا لهأ نايب ىف لاق ىلاعت هللاف
 ىفانيب انأ وه ( (ىيناثو ) عاتجالا دسعب الو عاتجالا لبق ال مه بعت الفذ وكسسلا ىلع ماد

 نيذلا مها رذل نيرخ متبأتلبأبو اود_هاج نيذلا هدرا ل هلل نيتمدقتملا 6 نأ نيمد-ةتملا نيءجولا

 ىتلا هتنج نمؤملا لخد اذإف . نوجاوزأ مودق تارظتنم مايخلا ىف مهلهأو (.ميف مهن ٠ مهب اوقحلأ
 دالي تم دعتلا نينا ق:نونوككف  نايبتلااهعئاورإ"هعلإ) لقتتاو عيشورفاا/ كذلك ةيمادكتس ل

 نمؤملا ءاكستاو ٠ انموي ىف لصاح كلذف نيت رخأتملا نيتنجلا ىف.مهنوك امأو ٠ شرفا ىلع مهئاكتا
 هيف لماعلاو لاح نيئكستمو .. كانه هرخأو انه نويف ننزكجرع ذ مدقفباذم ويب ىف لصا' ريغ



 ةيالا ال كامأراو قلو ةبكافا امهف : ىلاعت هلوق ا

 د َّ ا - 31 2 م مق

 مثلا 2 ندر ري ت2 هنااا رك ةرار ن2 - 2 مل َض مى 2 هربا

 تاروصقم رود (ةا/ا» نابذكت 0 ا ىانف « ٠7د نام# تاريخ

 ها هزخ7 ءىلور تاو وا عا هز 00 0 مل ه رفق 5

 مولبق نسال نودع 1 «07» نأب 1 ب ءالاك ى ف 7 ماي | قى

 قلطي اذهو ءناولآلا نم ائيش لبق,ال دوسآلاو نول لك لبقي ضيبألا ناف  داوسلا وه اه.اهتاو
 ضايبلاب ةفصتم عرزلا نع ةيلاخلا تناك الو ؛ رخآ نول ىلع قلطي الو . 1 0 ذاك

 نوري .مهقوف ام ىلإ اورظن اذإ مهف . اناكه نييلو ألا تحت امهنأ ىلع لدي اذهف داوسلاب ةيلاخاللاو

 (ناتخاضن نانيع امبيف) ىلاعاهلوقو٠ ةَرضَخ ضرأل انور ميتحام ىلإ اورظن اذإ و ٠ 0" نائفآلا

 0 0 ل ل ا ناو ىو قل كلر ل علو ا نات اني ىأ

 ىرجلا نود خضالا فاشكلا بحا 0 امأو « ناّمإلا لهأ ناكم ةهج ىلإ امبتك رح امهالكف
 نإ كرا هيف خضنلا كرم 1330 د14 خضناا و ًاري-» ىرجلا نوكي نأ زاو+ل مزال ريذف

 مهناكم ىف نايل وآلا نانيعلاف « مهتهج ىلإ نوكست : الا زكر ؛ نينم وأ ناكم ىف نانيعلاو ؛ ولءلا ةهَج

 اا و لاا لاس و ل

 ىلاعت هلوةك رهف 4 نابذكت اكل ل اني تامررو لك اف امهيف ١ ىلاعت هلوق | 85

 تايضرألا تس مد حل هو ةيضرأ ةبك افلا نال كلذو ( ناجوز ةبك اف لك نم اعبمف )

 ا أ 18 ارضخلا 5 ) ناةءاهدم 1 تاب رجشقلا نم هريغو لخنلا 1 ةيرجشو تاعورزملا

 امهنآل ب'درلاو نامرلا امهو نيدعون اهنم ركذو ةيرجشاا هكاوفلا ًاذبأ امبيفو ةيضرآلا كاوفلا

 داك | مد 1[ لاو راح امها كلا دكا. ولد يعوررس الار اش انيق دحرأف نناالب اهتم

 © ةرالا طدالا هكا رد نم رخ الاو ةراجلا ةالتلا هلي اوت نم الخل و ةيفوكر افاارخال ا وازع اءإَكْعَو

 ل ل 2050 اما مدح ا ودعا ل1 الى (لوطلل ياه رف راع شا اهدحأو

 لاق ا« امهنيبام ىلإ ةراشإلا لوانآت نيفرطلا ىلإ ةراشإلاو نيدضلاكامهف سكسعلاب رخآلاو «نماك

 + كلذ ع دق رز( [ننازدملا تك نينشن ا !تدو)

 لا وح نوما نش عأ 4 نا ناينكمر كرمز ١ ىابق نامج تاريخ نويف إل هديت

 ىلإ ( فرطلا تارصاق ) ىلاعت هلوق ىف نأ انيب دقو . ةريخ عمج ت اريخلاو نسملا .رهرهاظ

 اسح نهنوك .ىلإ ةراشإ ( نمن 0 لاق نأ

 مهلبق سنإ نوثمطي ملا نابذكت اكبر .ال 1 ىأبف ::م > ىف تاروصةم روح ل ىلاعت هلوقو



 وع ةيآلا 3 امج اممود نمو٠ ىلاعت هلوق

262 22 

 2542 نإ اه كم 1 مْ 0 0 كو 73 «"<1د نآتنج امه نمو

 - د ا ا هدوم م دل 24 هل ل دل

 الأ ىابش 2< ناتحاشح ِناَتْنَغ اممف «"6ه» ولا دكت َت 5-50 الأ ىأبق

 212 رم

 هاد ن ابدل 37

 لاق ىلاعت هللاف اذه تبث اذإ , ىنغلا ةياهنو مركعلا ةياغ ىف مركلا ناكاذإ اذه « هل نبع نم ءاجر
 قرف هقأ ىطعي قذلاف هيعشي اه" قرف هلإ لضوواو اني طقخراام هيلإ نام انا ملإ ؟ناسعأ تدق

 هلاضفإو ههرك قفو ىلع كلذو هوجرب ام

 اكبر ءالآ ىأبف « ناتماهدم , نابذكنت امير ءال 1 ىأبف ؛ناتنج امهنود نمو ل ىلاعت لاق مث
 هلثم هدعب ركذ ءازجلا ركذ امل ( نابذكت اكبر ءال 1 ىأبف « ناتخاضن نانيع امهيف ؛ نايك
 (اممنود) ىلاعت هلوق فو (ةدايزو ىسحلا اونسحأ نيذلل) ىلاعت هلوةك اذهو « نايرخأ ناتنج وهو

 (ناتماهدم) هلوق لاقو فاشكلا بحاص هراتخا ام وهو « فرشلا ىف اممنود ( امهدحأ ) ناهجو

 نييلوالا ىف هلوق عم ) ناتخاضن نائيع ) هذه يف هلوقو ( عفوت اًثاوذ) .نيماوالا ف هلوق عم

 هلوق عم ( تاجوز ةبك ان لك نم 0 ؛ ىرجلا نود خض "ب 2 نان كا

 زك ذكرت ةسع (ىويتسا نم اهنتاطب :نكرفا] نايلؤ الا قرداروقاو (ناهر و لو يكلف نواه قف

 ؛ هيلع ليلد ( رض+ فرفر ) نيتاه ىف هلوق عم اهايإ لوقعلا كاردإ مدعو امتعفرو اهولعل رئاهظلا

 نظنَو الإ ءىع دع ايش ملال اةعباتتم ةزرعحالا ى دهان اطخام ل تلمح اذه كوقتلأ لت اعد

 نينللا نيتتجلا نأ ىرشعرلا هراتخآ انا أريرقت هلع باح نأ نكمو ؟ هم نيدو كلذاهنأ ناطلا

 ءاع ًاءاعنإ مل امباعج امنإ هنكلو : مبعابت"الو مهم هللا مهقحلأ نيذللا مهتيرذل نيلو“أآلا نود

 ىف م5 ناكملا ىف امهتآود دازملا نأ (قأثلا) نوَديَرت نم امبيف اونيكسأ مآ نايرد الآ .ناثاقا

 اهقوذ نم فرغ ) مهل ىلاعت هلوق هيلع لديو ؛ امهنود نيبرخأ نيتنج ىلع قوف نم اوءلطيو نيتنج
 ىفف اذه ىلعو ٠ ةرضخ# اهضرأ امنود ىتلا فرغلاو «نانفأ اهدنع ةيلاعلإ فرغلاو :ةيآلا ( فرغ

 : فئاطأ تايآلا

 اف فاتوصتع عا( ناماقدت) نتاع ف لاقو ( نانفأ اتاوذ ) نييلو*الا ىف لاق 4 لوألا ١)

 ترضخا اذإض ر'الاو ءا.ش*الا ضعب ىف لمعتسيال نكل داوسا ىأ ءىثلا ماهدإو : ةرضخلاةياغ
 ضرأض ايب اهل لاقي عرزلا نع ةيلاخلا ضرئالا لاقي نأ لمتحو ؛ دوا لإ برضت ةرضخلا ةياغ

 ميلع » ملسوهيلع هللا لص ىنلا لافو ؛ دلبلا داوس لاقي كضرأ داوس ال لاقي ةرومعم تناكاذإو
 ضايبلا وه ناول“الا ءادتبا نأ هيف قيقحتااو « مهنه وهف موق داوس رثك نمو مظع“الا داوسلاب



 ةيآلا 5 ناسحالا 2 زج له 5 ىلاعت هل وق مر

 ار ا ملا ل1 فو هيف نسحلا هللا كبي نأ الإ اًندلا قهلمع ىف سحلا

 ع تن نال ا كر 0 نا كيش نأ الإ انلأ زحل كروس قر اف نايا سدنأ نم

 0 عل هلأ َه هروح ةدآ. ل 5 0 0 |[ تس َّق ار مك رك - أ ف لاء ىلاعت هللأ

 رابح الإ قردروو,٠ ةراشالا تعجر اذه .ل]رو.«ىملاعت هفرعم انبظاب لاوجيأ و هبلإ ةجكوللاب انلاعفأو
 نييزعملا العال هلا وهو ( ثا اثلا هجولا امأو ) ند 1

 لع لرش ناو ف هلاوحأ عيج ىفو ؛ نسحلا هيف هللا تيثي نأ الإ نسحلا ل_هفلاب ىفأ نه ءازج

 : فئاطل هيف مث 0 رات هو 5

 فياكتلا هيجوتو ؛ ةرخآلا ىف ماوعلا نع فياكتلا عفر ىلإ ةراشإ هذه 6و آلا ةفيطللا ١

 نيجادإ ناس>إلا الإ ناس>إلا ءازج له ) لاق امل ىلاعت هناللف ( لوآلا امأ ) اهف صاوخلا ىلع

 هما ال هلمع عاعزأ ديع ىزاج نمو هل ءازج نا_>الا هللا نم هل نوكيف ةنجلاب باث, هنأ ف كشال

 م,بالقعلا قحتسال فظكشلاب ماتقلا درعلا. كررت ولف ةرر تالا ىف قيوول ففيلكستلا نال كسب
 هبلإ نيسح نأ ىلاعت همركب قلي قبو مادام ايندلا ىف هللابدبع امل ديعلا ن ال ناس الا كورت باقعلاو

 اندبع ىلاعت هللا ةصاخ لوقنف (ىتئاثلا امأو) فيلكت الب هكرت ىلع باقع الف « قبو مادام ةرخآلا ىف

 ديدج ناس>إو ةمعنءادتبا ىلاعت هللا اناطعأ ىذلا اذبف ء انيلع هل تقبس دق معنل ايندلا ىف ىلاعت هللا

 ىلاعت هللا نه ناس> الا سفن نوكيف هيلع نونأل ابك نورك ذو هلل دجلا كم تش اديلع هلذ

 لغش ةدايع كحأت 1 مل نوكيف ىلاعت هتدايع مهسفنأ ىلع ُم ن :ضرعدف ؛ هركشإ مهم اقل 8 مهقح ّق

 نوفل الو نوكيانني الو نيورشيالو نراك ايررالف . تيرشال ورك مالا و نيوصقلاو رولا نع لغاش

 لثم ًافيلكت كلذ نوكي الف.« نوبعلي الو نرك انتي ال اذه انءوب ىف ةك.الملا لاك مهلاج ٍنوكيف

 . اهريغ ىف ةذل لك ىلع ةدئاز ةذل كلذ نوكي امن]و « ةقاشلا فيلاكتلا هذه

 مهلو ةبك اف اهيف مل) ىلاعت لاق يةرخألا ىف مكي ديعلا نأ ىلع لدن ةرالا هذه (ةيناثاا ةفيطالا ا)

 كل ا ذأ نم دنع نس اوهام نايت الايه, ناس>الا نأ ارب ان 5 كلذو ( نوءدي ام

 ندعي اذا حن هع رواظفاو اهنمز الط راك تقول ةيتفقأؤياءاداذرأ لك تارة دابعلا ان كلط الثيقا

 ءازج له ) لاق هاكف ديرب م هيلطإ ام وهو ؛ هدنع نس> وه ام هنو هد-,ع ىلإ هللا نيس ل

 ىلع ىنم هيلط ام 4 نأ الا قدارإ بح ىلع هنم هتيلط ايِلَم أ ند ءازج له ىأ ) ناس>إلا

 ىلع ةلاد ةيآ هذه نوكست نأ دعولا < بجيف « ةيؤرلاب ةقلعتم ةدارإلا ركل « هتدازإ بسح

 . ةيفكلللا ةيؤرلا

 هللازه ناسحإلا عاونأ نم ناسنإلا هضرفي ام لكنأ ىلع لدت ةيآلا هذه ( ةثلاثلا ةفيطللا ل

 اذ" كلو اذك لعفا ريقفلل لاق اذإ م ركسلا نآل هب ىلاعت هللا دعو ىذلا ناس>إلا نود ووف ىلاعت

 نء رثك أ أرجأ هل نيسعي مل نم ءاجر نوكي كيل] نسحأ نأ ىلع اذك لعفا هريسغل لاقؤ ًازانتد



 ١١ ةيآلا ع ناسحإلا ءازج له ١ ىلاعت هلوق

 ته ثاعزع

 0 نابذكت ابر أَ 5 ٠ .. ناسحالا الإ نا راسحالا 2 0
 تا 7-0

 اذإ لوقنف ظفللا ثيح نو امأ ؛ ةقيقحلا ىلع هلل نك ال هبمشي ديز انلوقو « كلذ ريغو ناوسجو

 لمعلاو ًايظفل المع دسالا ىف فاكلا تامع دسالاكًأديز نإ ليقو « هب هبمشملا ىلع فاكلا تلخد

 دسآلا ًاديز نك تاق اذإو , ًاديز راص ىتح لمع هب لمع دسأألا نأاكف ؛ ىونعملا لمعلا عم ىظفللا

 كلش لو" لاخلا كلت قهن هيشي ديزو هتفيةحو هلاح ىلع كورتموه نذإف هنارعإ ىلع سلا كك

 "6و ..هلاح ىلع ق» مل دعا يش اد اك ىف تك فاي لاح ىلع وه دس ايسم اذان د نارك

 نع ًاديز عفر دسالا ًاديلز "ناك لاق مون دياز ءاواشو تجر “نعاس نأ دعا دا كافور

 . فيطل ققدت اذهو , دساآلا ىواس ىتخ هتجرد

 هوجو هيفو ( نابذك-: اكبر ءال 1 ىأبف «ناس>إلا الإ ناسحإلا ءازج له ب ىلاعت لاق مث
 قوزك ذاذ) ىلاعت هلوق (ىلوآلا) لّوق ةئام اهنم ةبآ لك ىف تابآ ثالث نآرقلا ىف نإ لبق ىت> ةريثك

 الإ ناسحإلا ءازج له ) ىلاعت هلرق ( ةثلاثلا ) « ( اندع متدع نإ ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ) (٠ مكركذأ
 ريغ ديحولا ءازج له (اهدحأ) هوجوف رهشأالا امأ . برق الاو اهنم رهشألا ركذنلو ( ناسحالا
 الإ اناللا ف تاّسحإلا ءاز 0 ) ةنجلا لاخد] هللا الإ هلإ ال لاق نم ءازج ىأ . ةنجلا
 نأالإ ميعنلاب ىقعلا فو معنلاب ايذدلا ىف مكيلإ نسحأ نم ءازج له (املاث ) ةرخآلا ىف ناسحإلا
 وه نسخ نأ هريغ ىلإ نسحأ نم لك ءازخل ماعهنإف برقأالا امأو ؛ ىوقتلاو ةدابعلاب هيأإ اونسحت
 لسمعتسي ناسحإلا لوقنف ؛ كلذ ىلإ اهاكهوجولا عجرتو هيف لوقلا قيقحت ركذنلو ؛ ًاضيأ لإ

 ىذلا ) ىلاحت لاقو ( 0 نسحأف ) لاعت لاق هداجبإو نسلا تايثإ ( اهدحأ ) ناعم ثالث ىف

 بيرغلاو فيرآلاب نايئالل بارغإلاو فارظإلا< نسحلاب نايتإلا (امناث) ( هقلخ ءىث 09

 ةحتافلا نسح الو ةرانكت | ا نالف لاقي (اهثلاث) ( اهلاث انآ رشع هلف ةنسملاب ءاج نم ) ىلاعت لاق
 !نهو"«امهنم د ةأع' كلاثلاو نال وتدل ناهجأولا .ناشحألا ىف كدص الا. نأ: رهاظلا# ماههنلعي الباتل

 لمح نكح: لوقنف اذه تلع اذإ « ىلعلا ةدارإ نظاا ىلع بلغي امم لامعتسالا ةنيرقب الإ مفي ال
 (لواألا امأ) نيفلت نيينممىلع امهيف هلمح نكميو نيينعملا نمدحتم ىنعمىلع نيعضوملا ىف ناس>إلا

 , نس>لعفب هتلباقم ىف قوي نأ الإ نسحلالءفلاب تأ نم ءارجله ىأ (ناسحإلاءازجله) لوف

 يافلان افءةفنم اهلا هتستشأام قس ناقالاا الر رم ةنططع ارك سن اقيعلا وز سلط كفل وكمل

 هللا نم نسا فلل ذك ءهتم:هللا هيلط ام نسحلا لب قدح يلو امد هرظذ ىف قسفلا نركي ادتعار

 ىلاءت/#هلزؤتقي :ةزابشإلا] ةيلإو . هتملامق هللا ةيلظيإ انع كيعلاووأ“اكديعلا هلظب راع ةنيتخأيزاه [لكاو د

 لاقو ( نودلاخ مهسفنأ توتشا اف مهو ) ىلا.عت هلوقو ( نيعأالا ذلتو سفن الا ىهتشت ام ايف )
 تلثأ ل ءازج له لوقف ) ىاثلا امو ( مثدنع نسح وه 5 ىلا( ىنسملا ارد قررا ١ ىلاعت



 اللا 0 اولا تالرابلا نشا اقفل : 0

 مك لا ا مم دق 2 م مدع ه2

 «ءفه نايذكت 00 ملا ف «(«هلد 0 راو 0 ا 56

 ( ءاسنلا متسمال ادار لا هلو قا نشمللاب ايدلا فرط ولا تعاود قاعز هنأ رهو لاكمال

 هع هللأ ىكرب ىف هفاش ءأا | انهأمإ لوق 0 ىلع ناكنإو 0 00 ةيآلا ريسفت ف حيحصلا ىلع

 اكه] لوقت و ةيانكلا قيرطي ةرخالا ىف سملا رث ذي ملو ( نهوتسم نأ لك نت )هلوق ىف سملابو

 « ةدابعلا نم عنو ندبلا فعضي هنأو ةرهشال ءاضق ايندلا ىف هنأ امل ةيانكللاب ايندلا ىف عاملا ركذ

 ىفو . ريثكلا لكأآلاك وه تاقوأالا ضعب ىفو ؛ را برش حبقك هحبق تاقوأالا ضعءإ ىف وهو

 مئاد اهيرمشو اهلكأو تاذللا نم ةدودعم ةنجلا ىف رذخلاو ال فيكو 10 هوجو قع كار 2
 ةراشإ ة ةنأ انكلاب ءافخلا ةياغ ُْق روت هس ع ع ظفاب 0 ؛دلا قم 5 0 هللاف ٠ كلذ ريدغ للا

 نم لذا تطل نأكل )20 حيرص ظفاب و أ حبرصتلا 06-5 "ا ةرخالا ىو هحبق ىلإ

 . حبقلا هوجو نع هولخ ىلإ ةراشإ عوقولاو عمجا نم امهن ال عاقولاو عادا

 نوكي . ناج الو سنإ نوثمطي مل : لاق ول انلق ؟ مهلبق ةماك ىف ةدئافلا ام « ةعباسسلا ةلألا ١)

 : كل دكا نملاو نقانلا قفازال كيمطلا |[

 ليك دبا قبلا لوك ممايال ناجلا نأ عم نراجلا ركذ ىف ةدئافلا ام 6 ةئماثلا ةلأسلا (

 رجلا ةعفاوك نهايإ سنإلا ةعقاوم نءاكف ء باسنأ الو باسحأ ةنجلا ىف ناكامل الإو 007 1

 . اهيفن ىلإ ةراشاإلا ثيح نم

 هيف هيبشتأا !اذهو ( نابذكتت اكبر ءال 1 ىأبف ؛ ناجرملاو ترقايلا نمناك ١ ىلاعت لاق مث

 ناجرالاو 2 تومئايلا ةرمحو ؤاؤالا ضايب نس ) امهيناثو) اممافصب هميشل ) اههرد>أ ( ناهجو

 )2 ةفافص نايل هيدشتلا نإ ناو نإو 2 0 -_ رايكلا نهد ءايضو ]ضاق دشأ صو ؤاؤالا راذص

 هلوقو ؛ جتابقلا نع نوصولخ ىلإ ةراشإ ( فرطلا تارصاق ) ىلاعت هلرق نأ ىه ةفيطل هيف لوهنف

 ' تايسملاب مخو تايلقعلاب ألاف كير 5 ةزنجلا 6 نيئافص لل ةراشإ ) ناجرالاو ترقؤاملا نماك)

 لولا كلذكف ؛ ضاييااو ةرملا ىف ناجرلاو تاوقاملا, نهج ةممامشم نايبأل هيبشتلا نإ اذلق ك

 51 1 ن ىذم 1 لك وره لاقي نأ كعمل ل زءخلا ناب ىلع ةفعلا ناد مدق ثوح هيف

 هند عمق نب كي يذلا توقايلاك نوف نئمطي م نجلا و سنإلاب عامتجالا نع تاك فرطلا تارضاو

 قماك) لاعت هلوق ْق ىرخأ ةرص انين دقو « سمال دب هسم دق نا هفدص ىف نودصملا ناج راو

 اذإف . هيمثملا ىلع ةلخادلا هديفت ام ديك ألا نم ديفت ال هب هبشملا ىلع ةلخادلا نأكنأ ( نونكم ضي

 يه ا قل هانعش 0 كل ل ناك كلت اذإو؛ 5-15 شل لوز ةأنعم ناك٠ هس تاق

 ناناويح ا ف قر هنإف_ فم ظع ةعلابم هن يدل نيل دل !اهنكعا دي زاانل ا ةقيقح دسأالا



 ١م ةيآلا . فرطلاتارصاق نويف : ىلاعتهلوق

 ( امهدحأ) نيهجول اذكو اذك ءاسن ركذي ملو ( فرطلا تارصاق )ةرانو (انارتأ ًابرع ) ةراتو
 ةقيقحلا نم فشكي سنجلا مسا نا مساب نهركذي لف « نهرتستو نهرذس< ىلإ ةراشإلا

 ياهو از هع لوكس ل: يراقلا لك ل1 نيل كل لا تر ا تي

 نطأيف نهنس+ دادزيل نه اماظعإ ( امينابو ) ناسنإو ناوح كلوب هتيب ام نيك | تكلا

 . فاصوالاب الإ نركذيال كواملا تانب نإف ةنجلاب نيدوءوملا

 طل نوضح عنملا وهو رصقلا نم ( فرطلا تارصاق ) 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 نع هنأ رسهاطلا و لورق. ريعلل ايف. ع لل هرصات نوعا ند م . 2 ر طفلا 541 01

 نيش نما يصلان ل ا ا
 هلع ليل لاو لرعمملا لإ لفلفلا ةناض) ند نركل تارصاف نوم 5: وصوم ىف اعنا 1

 دعب نم لاق ىلاعت هنأ هو ةفيطل هيفف اذه ىلعو . كلذك سيل روصقلاو حدم رصقلا نأ وه

 نه لاقي نأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفو « تارصاق نهو تاررصقم نهف ( تاروصقم رو> ) هذه

 تاردخلا ٌةداعوه ؟مارلا ىف نهسفنأ تارصاق نهو . فئافعلا لغش نركب م نهراصبأ تارصاق

 نوفافعو نهمتمظعل انايب كلذ نوكي نأ ( امهناثو ) حاطأا نع نهراصبآلو ماسيخلا ىف نيسفنآل

 اذإو «ناره عون ايف نوكي ءايلوأ ال نوكي الو اهسفن نم عدار اهل نوكيال ىنا ةأرملا نآل كلذو
 نيسفلا ف ع اذإو ٠ ن6تمظع ىلع لدي كلذو «ذوربلاو جورخلا نع تمنتءا ةزعأ ءايلوأ اذ ناك

 هلوقب نهتمظع ىلإ ةراشإلا نيب عمل . فئافع نوسافلا ىف نوه ةرسل وأ ةنث”ن رطب ل جورخلا دنع

 ىلاءت هلوقب نهتفع ىلإ ةراشإلا نيبو ءىلاعت هللا نملو انههو نهؤايلوأ نهءنم (تاروصقم) ادت

 ةمظعلا ىلع لدي ام ىلع ةفدلا ىلع لدي ام ركذ مدق ىلاعت هنأ فطالا مامت مث ( فرطأا تارصاق )

 لدي تاروصقملا نأ ىلع لدن ىذلاو ,"تاروصقم اهانذأ ىو تاردان نينا لعأ ف ذو

 نه ريغ ْنُل رداخ نهردخ نما لإ ةراثإ ؛' تارددتملاب ال تاردتلاب قوص وب نمأ ةمظعلا لع

 قا ا ل ا مالا برضي ىذلاك

 1 1 دعب ةيألأ ريس

 0 0 ى نّينم ولا نس ىلعو « نمتفء ةلالد امف ( فرطلا تارداق ) 2 ةمادلا هلاسألا م

 ةلرح فرطلا-نأال ءايحلا ىلع ًاضيأ لديو « مهريغ ىلإ رظنلا نع نيلغشي ًابخ نهجاوزأ نيبحيف
 : . ارسأر عفرت الو امتفج كرحت ال ةيروحلاو « نفجلا

 همنا 0 (اهتاث ) نوعرفت " ) اهدحأ) هوجو هيف ( نهمئمطي 0 4 كاس هلال ر

 هيف رهأظ ريغ ثمطلا ظفل نكل ؛ نلىفصوب قيلأو نهلاح ىلإ برقأ وهو « نهسسمب مل (امئلاث)

 نم تهومتفلط نإو) ىلاعت لاق دقو فيك و « نسحتسن ىذلا ظفللا ركذل ملا هنم دارملا ناكولو

 نم محركذ اف ليق نإف ؛ ءطولا عوضوم ظفلب حرصي ملو ( اولزتعاف ) لاقو ( نهوسمت نأ لبق

 هلو - رش اوالد



 ةياالانل هو رطل كا ضان يرلفلا لاعمال (١
 : ثحايم هيفو

 نيب مث , ةنجلا وهون كسلا نيب ىمألا لوأ ىف هنآل نسحلا ةياغ ىف هنإو بيترتلا ف ( لوألا )ل

 لافاس ام ركذ مث ( نانيغ امه ؛ نانفأ اناوذ ) لاقف 39 جرفتي نا لخدب نم نإف هب هزنتي ام

 ركذ مث ء«شارفلا وهو لوانتلا دعب ةحارلا عضوم ركذمث ( ةبك اف لك نم امهيف ) لافذ لوك أملا نم
 م ل رعلا لك

 ىأ معنااو ءالالا ىلإ ( | اهدحأ ) هجوأ ةثالث هيف لوقن ؟ اداه ىلإ دئاع ريمضلا نييف 4 فاثلا ال

 ناآلف لوآلا امأ ٠ نافيعض امهو تارضاق شرفلا ىف ىأ شارفلا ىلإ ( اهبناث ) فرطلا تارصاق

 كلذك هك اوفلاو (يف نينيعلاو ءالآلا ىف نيتنجلا نأ عم ءالآلا ىف نهنوكب تارصاقلا صاصتخا

 ريمضلا داعأو (شرف ىلعنيئكستم) لاق ثيح مهفرظ اهلعج شرفلا نآللف ىناثلا امأو « ةدئاف هل قميال

 هنآأل ةدئاف نايبىلإ جاتحيف ريمضلل ًاريسفت نوكي نوف هلوةف « نوئاطب لقي ملو ( اهئاطب ) هلرقب اهيلإ

 هجولار وه نذإ حصالاف شرفا ؟ذ كانه نكي كلو ( تاريخ نوف ) ىرخ خأ ةرم اذه دعب لاق ىلاعت

 نم (يمف) و ( نانيعاممذ ) هلوق ىف ىثوأن يد ريمضلاعمجو ؛ نيتن+ا ىلإ دئاع ريمضلا نأ و 2 كأااثلا

 ىفايفااعوقو مدعو اهراجشأ لاصتا (اهدحأ) راك ءااهلةنجلا نأ انيب نال كلذو (ةرك اذ لك

 اهامتشا (اناثو) لصاف اهاصقيال 1 ةزجام اك هجول

 «فرءيالامو « فرءيام امفوايندلافسياامو ؛ ايندلا ىفامامف نإف ؛ تاريخا نيرصاملا نيعونلاى لع

 ىلع اها هتش الفي ةيناعنسج قيغ تاذإلو ا تاذن اهيفو ء ردقب الام اهيفو « هفصو ىلع ردقيام اهفو

 « تانج اهن'اكاهنكا اسمؤاهزاهنأواهنك امأو اهراجشأ ةرثكو اهتعسل ( اهئلاثو ) ناتنج !هن اك نيعونلا

 له ندو « ةماغلا ىذارالاو مف ةمأ ملأو

 ناوسنلا عاج جالوهنتف اذه تد اذ تانج هو نمو نات ع هجو نهو ةدد>او 1 هجو نه ىف

 )2 ناكل قم ضلك لذ و َن ءال امندلاف دحاو سي َّق ش أرفلا َْق هةر لاو جاوذالا ع ةرشاعبلا

 نع اذإ الإ تيه ف : اذا نيب مسج ال دد>أ ولا لجرلا نإ اف 0 ناودذلا ةلذ لي د 1 ناكمإلا م لع 5

 ملعاو. نيني ممجيالغلا ملا ةريثك سفنلا ةريبك ةدحاو لك تناكاذإ اماف « نملإ] تفتله ريغ ىراوج

 ربك ا !!لاو>أو ةمظعل || بدسإ دادزت جاوز لإ ف ىذلا ناكل دادزت 1 دلا ف ةووشلا نأ

 رعلاو لاو ةروصلا نس ب هع ل ف اباظحلا لوقف اذه تأ اذإ ١ هيلع لان م لإ

 , الك بيسبتذللا دادرتف ناءلغااو ىراوجلا نم اذكو اذك اطل ةد>اولا نوكتتف ؛لاكاو فرشااو

 ثيحنم ةدحاوىه ىنلا ةنجلا ريصتف عساولا ناكملا نم اهم قيليام ةدحاو لكل نوكي نأ ىغيني نذإف

 كاملا قار ارو شلل اندلا مارد( ) لاقف اهيف الا ول كيس ريتك لاضتالا

 « فذح فوصومل ةفص ىفرطلاتارصاق (ثلاثلا) فئاطللا نماذهو !ىويف لاقف ةذللاو ةمظعلل اليلد

 هيفو ) فرطلا تارصاق ءاسن نويف لاق هن اك جاوزألا ا ءاتلا توك لا وزب هناك ةيفلا مقار

 ) نيع رو ( ةرات ل لاق 0 نويف سذجلا مسا 0 مو 1 الإ ءامذلا 0 ' ىلاعت هناف ) ةفيطا



 1 ةيآلا . فرطلا تارصاق نويف : ىلاعت هلوق

 ىأَق 6605 1 3“ مهلك نإ نمط 1 فرط تارصات نيف

 عاش عرج كاري ش 2

 «(هالد ناتذكت 0 الا“
 م هر

 .ىتملاف « بلقلا غارذو مسجلا ةحح ىلع ةلادلا تائيمطلا نم ءاكنالا ةيوتعم «ةسماخلا ةلأسملا))
 2 قلتسي الو عجطضإ ليلعلا ىلا ىغبني ام ىلع هلق لاودعأو ىغبني ام ىلع همسج 6و ندوكشتا

 هسأر تت هفكح عضي ثم .اكتالا امأو  ةحارتسالل هيلع ردقي ام بسح ىلع ءىنث ىلإ دنت ١

 ىف باقلا لوغشم امأو « هيلع ردقي ال ىمأ كاذف ضراألا نع هيدنج ىفا< و ضرالا لع هقفرمو

 : ( دس هل راع يزد ل

 نلف انف 21 لع لادن ( فاما ىف اًيعاظأ نلت يمتتلا لهأ لاق « ةسداسلا ةلأسملا 2١

 تيد نع سلا ةك ردي ال هم هيااكو# ارتمأ يطل امه وظ ةركل قيحسالا# كار كرك 1

 نوتك لو ةنرلا ناره انلنلا 21 ا ىونعهرخآ هجو هيفو « معانلا قيقرلا جامي دلاوهو

 ببسلا ىنتنا اذإو ٠ _هظت ال نئاطبااو ةنيزلا رارظإ مهضرغ نآل . رئاهظلاك نئاطبلا اوله نأ نم

 اذا هوكرترابظإلا وهو مدوصقم جامي دلا نم نئاطبلا لعجف لصح مل املفأ ببملا ىنآلا

 . نئاطبلا ركذف رئاهظلا5 نئاطبلا نوكتف ميعتتلاو مارك إلا ىلع ىنيم مالا

 ايندلا راد ةنجل اهتفلاذغ ىلإ ةراشإ هيف ( ناد نيتنجلا ىنجو ) ىلاعت هلوق 4 ةعباسلا ةلأ ا

 نع العبي“ ءاكتالا دتغ ناشإلاو:ةرجشلا نسور لع انندلا"ف ةوعلا نأب( امدح أ ) هيأ, ةثكلث <

 اطدعب' ةردش' هزم نم ةيارقب خم ايئاثلا 8: (ابناثر) لإ كوسم لاو ا يكتابإ ه ةوطألا ماو م

 هد فارع ةرخالا قو ؛ لاو ناكموبدحاو تقو.َّف ناد اراك ةرخآلا قل ىرخاللا ع

 ةرتاتم مب لحفر اد اهراجعا ناكف ةنلا صاوخ نم ابلك بئاجعلا نأ ( اشاث ) ئدحلا هلع هدم

 هبولطهو كرح:. نانإلا ايندلا فو اهتانجو ايندلا ىف ناكام فالخ ىلع نو:كحاد م مهو مهملإ

 ىف ايأدلا ىف ىعسو ؛ ىلاعت هللا ةدابع نع دعاقتي ملو لسكي مل نم نأ ىهو ةقيقحلا هيفو « ن 2

 ةجاجل الن لاوكر اوكار نإ ءفنطا :لهأق ١ هكر ىلإ اوم هوجن ال نوكع هايم رمأ لقا اتالطملا

 ن٠ ًاجذومنأ ايندلا هل ريصت دق ىلولا نإ مث . بعتلا دمب ةحارتسال ال اونكس اونكس نإو « بلطو

 ىلاعت هلوق هيلع كلدي « هيلاوح ًارئاد هيلإاكرحتم قزرلا هيتأي و هتيب ىف انك اس نوكم هنإف . ةنجلا
 . ( اقزر اهدنع دجو بارخلا ايركز اءلع لخد اك )

 و هلامشو هني نع امهو امهنيب نوكي ادبأ روف نيتيمسج اتناكنإ ناننجلا ( ةنماثلا ةلأسملا 2

 . ابقيلآشرفوهك اوف امب:هدح أو لكلف ةيمسج ىرخالاو ةيحورامهاد>إ تناك نإو امه رام لواذتي

 (نابذكت مكبر ءالآ ىف « ناج الو:مهلبق سنإ نوُثمطإ مل فرطلا تارصاق نويف إل ىلاعت لاق مث



 ةيالا . اهئاطب شرف ىلع نيئكستم : ىلاعت هلوق ١5

 نملوقىف لاكشإ اذه ىلع هلم اعإو « حدملا ىلع اضن 5 نأ لمت< تفاشكلا بحاص لاقو

 0 يي كا لكى م مل را "اكل لاح مذ تسيل ةنجلا نآل كلذو لاح هنإ لاق

 ركل انرب لك مقل للاغآ ةلوق يك ها اخ وذو لاكأ راع نأ 2

 ) 0 هيف اذهو ؛ نا ع أهم نرركشفلا كلف لاق هن 11 نركفتم ىلع لدي ) ناجوز

 ناك نإ" امناق لك أ( ةنإف < ناَئلَعلاَو "دسعلاَو داو لولاك اليلذ ناك نإ لكألا نآل كلذو
 عوج هدنع سيل هكفتم زيزع الإ ًاتكدتم لكأي الو ًادعاف لكأي عوجلا عفدا لكأي ناكنإف ًازيزع

 502 10 لا 2 نم كلا لو 5 دار د

 ناك افك نك نإ[ ع كفا يازين انتم شف لع « ةيوحنلا لئاسملا نم ةيناث ١١ هلأ ملا إل

 ىلع 1 هاصع ىلع كا كف لل اقي ناكاك شرف ىلع كَ 2 ١ «لوقب هن هك لرد 2 وح ؛ نيك 5-6

 هريغب قاعتم لوقن ؟ وه اذا هريغب ًاقاعتم نك نإو 2« ة.اع 6 اةلاتاملا نال ديعل ورق هل 0

 ممؤاكتا نوكينأ لمتح و « هيلعن وكام نايب ريغ نم نيئكستم شرف ىلع نونئاكلا هك فتي هريدقت
 مأ وهو هيلع مهندب عيمج مهو مهتحت امل انايب كلذ نوكيل انركذ ام رهظآلا نأ ريغ شرفلا ىلع

 .مه مركأو

 شرف ميلكلف امئارف دحاو لكل نأ ال ةريثك [شرف دحاو لكل نأ رهاظلا ( ةثلاثلا ةلأسملا 2

 . نونئاك اماع

 نأ ببسب برعم جابردلا نأ اكو . نيخالا جابيدلا وه قربتسالا « ةيوغل ةعبارلا ةلأسملا ١
 نطاو دارت ديفا لفت ع ممأريغهيف مجعملا مسالا لمعتسا ؛ مجعلا نم الإ كلذ مدنع نكي لبرعلا

 فاكلا اولدبو ؛ هيلع ةمدقتم ةرمه هيف اودازف « ريتسد ريغصت و + كريتس ةيس رافلاب همسا نأ

 عضاوملا نم ريثل ىف ةئيبم ريغ مجعلا ناسا ىف ةملكلا لئاوأ تاكرح نآثلد ء ةزمحلا امأ «فاقلاب

 فنرإ مث . ةملكساا لوأ نوكس دنع لصولا ةزمه اوتيثأ كةزمه هيف اوتبئأف «نوكسلاك تراصف

 ةملكلالوأنآل عطق ةزمه اهولعج نورثك اآلاو ( قربتسا نه ) اولاقو لصو ةزمم اهولعج ضعبلا

 نيكست نم مهمنكمتو ةدسافلا ةكرملا مهنع طقست ةزد, اونأف ةدساف ةكرحب نكسل كرحتم لصالا ىف
 كشت» كنإإلاب دنع كذا ركاز اأو, قرركشللالزا قارعلاهرل كوالا, قارواحستت نقتو لاواألا

  كرادو كدجمب كربتس هبتشال فاكلا اوكرت ول مهنالف فاقلا امأو . ةكرحب ةكرح لدبت الو

 لاؤس هيلع مث افاق اهول دبأو باطخال ملكا رخآ ىف برعلا ناسا ىلع ىه ىتا فاكلا هنم اوطقسأف
 ى ةظفللا نأ غ1 نبا وجلاو « ىنرعب 0 اذهو « نيبه ىرع ناساب لزنأ نآرقلا نأ وهو « رووشم

 الملا اطل يحوز ناقل 19 1 قفيتعلب ملون رانأ دازرلللا ل قدلاو رتل بش رشا نينا كتن م اهلصأ

 ؛ اه. برعلا ملكت مل ةغل هيف لمعتسي ملو برعلا نم دحأ ىلع هانعم نخي ال ناسلب لزنم هنأ دارملا لب

 . زجعمل الإ سيل هلثمنع مثزجعف اهب ملكتلا مهاسل ةعواطم مدعل هلثم مهيلع بعصيف



 ١ ؟ه ةيآلا ! شرف ىلع نيثكتف 2 ىلا هلق

 © سكك سكود 0 لس هل 1 مرا ا 2 حسب 4 ع لو

 «هود ناد نيتنجلا ىنبجو قربتسإ 3 0 طب شرف ىلع يكتم

 اح دلل سا“ رت علا ع

 (عود نيد امير الا ىأِف

 ىلاعت لاق اذكو « ميحجلا ريغ ميلا نأ عم ( نآ مح نيبو اهنيب نرفوطي ) لاقو ؛ ظاوش لاسرإ

 (نآ مب مح نيرو اهب 0 0 0 مان 25 ,هو ( نومرجلا أما ب ذكي ىلا مهج هذه )

 0 تايآ .ناف , ةحرلا ٍبناج بيلغت هيف لوقن:؟ ةروكذملا ةيآلاب اهني لصف مور آ مالك

 عماسلل تطل هك 5 لا“ ايش 07 7 ث) لاو مالك و لصقل اهلد- اذكرو اذررد اهدرك

 نال ( ةهك اف لك نم امعف ٠) ( نانيع امهف ) هلوقب سذجلا ىلإ ريمضلا دوع راركت و لصفلاب لاَقف

 :”نسحتسم تاذللا رك ل ليوطتلاو يي وتع تنحل )د5

 « ع اكةدحاو نيع ةدحاو لكى ىأ ( نابرجت نانيع (هنف ) ىلاعت هلوق ( ةيناثلا ةلأسملا 2

 امهنم ةد>.أو لك ىف هانعم ذأ جوذ اممم ةدحاو لكما دعم ( ناجوز ةهك اذ لك نم اممف ) هلوقو

 ْنم جوز ةنيتنجلا نم ةدحاو لكىف ىأ.كلذ لثم دارملا نوكي نأ لمتحو. ناجوزإ ةكاوفلا نه

 لون وأ «نيجوزلل هتف نيتنانكتلا انلغج 1ذإ:اذهو. ةبكاف لكن م ناجاوز"ًاعيضج (ندقن“ةبكا افك
 هئق ىف'انثاك نوكي نأ نكمي الام لع نم تلَخد اذإ هلاثمو ٠ يدنا اجرا ل ا

 لك ىف كارلا نارك شأ ل محال اي ىقررشلا نم (لجيئ الفا تأ. لك :١ قار قالهم اناا قي كاوكاو

 اك نم أمهف : : لاه هن اك ةبك اذ لك نم هيلع لدي ام ةفصلاكن وك اذنكم ىلعو ظ ناجوزا| مم ةدحاو

 هلخاد نم نوكت اهيف نيب اذهو «ناجوز نئاكلا كلذو « ةبك اف لك نم ءىث اههف نئاكىأ « ةبكاف

 انف انلق اذإف ؛ نك اس لك نم.راذلا ىف كل وةك :.ةريغ :ىثلا ف نئاكك انهن وكي نأ, نكع الام:لع

 ًايسانتم ناك ناجوز ةبك اف لك نه («ميف لاق ول نانف "الا ركذ دنع ( ثلاثلآ.) ناجوز ةبك اف لكن م
 ؟ رخآلاب امهدحأ.لصتملا ننرمالا نيب نينيعلا رك ذ ىف ةدئافلا اف . .هكاوفلا املع ناضغ الا نال

 راسعلا لكأ ىلإ نوردابي ال ناتسبلا اولخد اذإ مهنإف .« نيمعنتملا ةداع ىلع ةنجلا ركذ ىرج لوقت:

 ةووش ىهتشيو عوج ىتج لكأبال ايندلا ناتسب ىف ناسنإلا نأ عم « لكالا ىلع جرفتلا نومدةيلب
 رك ذ مث ءرامنالا نابرجو  راجشأالا ةرضخ وهو ةهزنلا هب متي ام ركذف ةنجلا ىف كنكيف لوم

 . ىابملا نيبأ ىف ىناعملا نسحأب ىآلاب .ىنأي نم نا>بسف:.: راعلا لكأ وهز ةهزنلا دعز نوكي ام

 ما ىأف . ناد نيتنجلا يجو . قريتنا نما اطير نقؤف ىلع نشكطم 0 ىلاعت لاق مث

 .ةيونعمو ةيوغلو ةيوحن لئاسم هيفو ( نابذكت

 هلوق ىف نم لاخلا وذو لاح نيئكتم نأ رووشملا نأ وه 4 ةيوحنلا نم لوألا ةلأسملا ١
 . ناتنج ءاكتالا لاح ىف مط . هريدقت ةراجلا ماللا هيلع لدي ام لماعلاو ( هير ماقم فاخ نملو )



 تايآلا . نانفأ اءاوذ : ىلاعت كا 11
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 ناريع امييف 2( 0 انذكت 6 0 ايف («1/» هلك ا اناو

 ةبكحأذ 3 نم 1 «هأود نابذكت ٍ لان ف «(همد 2 د

 2 اس ع

 0 تايلك كبر الات ىأبق فرد ناجوز
 - ه_- _- - ايس -

 عمج وأناصغأاةاوذىأ ننف عمج ىه 4 نابذكت اكبر ءال ! ىأبف «نانفأ اتاوذ إل ىلاعت لاق مث

 لوألا لوقن ؟ ىوقأ نيهجولا ىأ لبق نإف . راّعلا نم عاونأو راثألا نم نونف امهيف ىأ نف

 نظي الو ٠ كلذك نفلا عمج ىف نونفلاو رووشملا وه ننذ عمج ىف نانفآلا نأ ( امهد>أ ) نيهجول

 لعف ىف لاعفالاو فيرعتلا فرح فرعم عمج (هنم دحاو لك لب . نف عمج نوذفلاو نانفآلا نإ

 ركذ امب لقتسم ( ناجوز ةبك اف لكن م اممف ) ىلاعت هلوق ( (هناث ) رثك ] لف ىف لوعفلاو ريثك

 حدمت فيك ليق نإف . رثك | ًادوجوو ًانهذ هيف توافتال اتباث نوكي يف كلذ ناآإلو « ةدئافلا نم
 ى'ثانجلا نأ ( اههدحأ ) ناهجو هيف لوقن ؟ كلذك نانفأ تاوذ ايندلا ف تانجلاو نانفالاب

 نهو « رامز ناهزأ تاوذ ناصغ"الاو“ « ناضغأ تاوذ را 'الاو : راهثأ تاوذ لدصأالا

 هيفاام الإ اذ نوكي الف ايندلاك تسيل ةرخآلا ةنجو ةجاحلا ةرورضل ايندلا ةنج نأ الإ رظانلا ةزئّتل

 ىف ددرتلا نع ناسنالل ةعذام اهيلإ جات رومأ اهقوسو راثثآلا لوصأو « الف ةجاحلا امأو ةذللا
 ةياع لديو: ء ظالغق وس ريغ نم ةبيط رامتو ؛ ةييدع قاروأ اهملع نائفأ اهةةنجلاف « ءاش انيك نايسبلا

 ىلع نئاك ريغ ننف تاذ ىف ةنجلا ع ( نا انذأ كارا هلوشب ةذالا هيف اع الإ ةنجلا فصي م ىلاعت هنأ

 نانفأللا ريكشتلا نأ وه نيهجولا نه ( ىاثلاو ) اهتحت نم اهلهأو وجلا ىف ةفقاو ىه لب قرعو لدأ

 : 84 وأ ريثكشلا

 « ناج وز ةبك اف لك نم (ههيف « ناب ذك: اكبر ءال 1 ىأبف : ناي رحت ناثيع اهيف )ل ىلا هت لاق مث
 ( ةيراج نزع اهيف ) ىلاعت لاق 5 ةيراج نيع (مهنم ةدحاو لكىف ىأ 4 نابذكت امير ءالآ ىأيف

 اف ) ىلاعت هلوق ريسفت دنع ركذي امضعب لئاسم اهفو ٠ ناعون هكاوفلا نم انه ةدحاو لكىفو

 . انهه ركذي امضعبو ( نامرو لختو ةهك اف (ئف « ناتخاضن نانيع

 ةهك اف لك نم اهيف ) و (نايرجت نانيع (ههف)و (نانفأ اتاوذ) هلرق نأ ىه ( لوألا ةلأسملا )

 -تنافأةاتاىذإ ناتج( هريدقت دحاولا مالكلاك وهف نيتروك دملا نيتنجال فاضبوأ اهاك ( ناجوز

 ضعب نع ابضعب لصف ىف ةدئافاا|١ ليق نإف « ناجوز هبك اف لك نم (ويف نئاك « نانيع اههف تبا

 نيمالك نيب لصف ام باذعلا ركذ ىف هنأ عم تارم ثالث ( ناب ذك اكبر ءال 1 ىأيف ) ىلاعت هلوقب

 ريغ ساحن لاسرإ نأ عم ( نارصتخت الف ساحنو ران نم ظاوش ايكيلع لسري ) لاق ثيح اهب



 ١ ةيالا . هير ماق» فاخ نمو : ىلاعت هلوق

 ظفاحلا ةقيقح ءىثلا ىلع مئاقلا نم ًاذخأ علطمو ظفاح ىأ ( تبسك امب سفن لك ىلع مئاق وه نأ )
 هجولا اذهىلعو ًانالف فاخ ىأ نالف بناج فاخ نالف لاقي محقم ماعم ليق و « هنع بيغي الف هل
 ىتثاخلا هللا ىدي نيب هبر ماقم فاخ فئاخلا نآل « ىثالاو فئاذلا نيب روهظلا ةياغ قرفلا رهظإ

 ميظعتلا ريخب ىأي نأ هك. ناكامل لءفت اع لأشت الو بساحتال كنف ديرتاه”لفأ هل َلبقأوأ
 ةيشخ نم هللا ةصاخ لاقيو ء ال فيكو ملقلا هنع عفر ول هسفن ذالم ىلع مدقي ناكامير فئاخلاو

 ق نوصضئاغهلامج ةعلاطم ىف نواس هللا ىدي نيب نوفقاو برشلاو لك ألا نع لغاش لغش ىف هللا
 ( ناتنج ) هلوق ىف ( ةعبارلا ) قرف اهنيبو ىثثالا نم فئاذلا برق ىناثلا هجولا ىلعو ؛ هلالج راح

 هلوق ىف ليق مكةدحاو ةنج دارملا مهضعب لاق « ةينثتلا ىف ليقام ,ىشام دعب اهتبن ةفيطللا هذهو

 : لئاقلا لوقب كسعو ( منهج ىف ايقلأ )

 نيماسلا ذل مهسأاب هتعطق, ..نبترم ترن نبوههههو

 ىلع لدي مهسلاب هلوق نآأل ؛ لطاب وهو هتعطق ىف ريمضلا ديحوت ليلدب ًادحاو ًارمه» دارأ لاقف
 نوعيمش»: لب , الدجؤ ىدضقي هتعطق قااوناك | ادحاو اهم ناكوا ةناأل كلذ و: بناهمقت دارا نأ

 ريمضلا امأو « ىوقلا مزعلا نم وهو دحاو مهسو ةدحاو ةبهأب نيهمهم عطق هتدارإ وهو بجعتلا
 امهالكلاقي : دحاوالهظفلو ةينثتلا هانعم روصقم ظفل وهو (ىهلك تعطق هريدقت موبفم ىلإ دئاع رهف

 الو « فسعتاا ىلإ انههةجاحال وظؤالادحوف ( اهلكأ تن نيتنجلا اناك) ىلاعت لاق ؛ ل وهو مولعم
 . امهيف لاقو ( نانفأ اتاوذ ) دعب لاق دقو فيكو ٠ ةديدع ًانانجو نيتنج هللا ىطعي نأ نم عنام

 دارا نال :سناللرةنعو :قجلل ةنع ب2 ماه دحر مايو هنفو نان ةنج (نأ حيحصلا وهو فاثلاو

 نيعوذاا نيذمم فيلكتلا نال ىداعملا كرا ةنجو تاعاطلا لعفل ةسن :ج ( امن امو ( ناعونلا ناذه

 ةيملس+ ةنج .ناتنج لاقيت نأ لمتصو زن ماجا لع ةدانز ىرخأ ةيجو ءارج لَه هطخ#( اهئلاثل)

 ة:جو ناحيرو حورف ) ىلاعت لاق 5 ناكف حور ىف ةيحورلاو ميعن ىف ةيمسجلاف ةيحور ىرخالاو
 لوة:ذ ( ةفيطللاامأو ) مهنةنجوناىرو حور ىف برقملاو نيبرقملا نم فئاخلا نآال كلذو ( ميعذ

 وهو هريغل ركذ ناعون امهو ءنآ بردا ران نيب فرطي هنإ مرجملا قح ىف ىلاعت لاق امل

 ًاباذع نوقرافيف نوفوطي مهنأ كانه ركذ هنكل « مرجلا قح ىف ركذام ةلباقم ىف نيتنج فئاخلا

 فاطي اهيف مهو اكول٠ ىلاعت هللا مهلعج لب نيتنجلا نيب نوفوطي انهه لقي ملو٠ رخآلا ىف نودقيو
 ىلا ةنجلا لدم ) ىلاعت هلوق ىف انركذ دقو « مهقح ىف امال مه امارتحا مم فاطي الو مييلع

 لاصتال ىبف : تانجلاو ةنجلا ركذ ىلاعت هنأ ( تانج ىف نيقتملا نإ ) هلوقو ( نوقةتملا دعو
 عونتو اهتعساو ؛ ةدحاو ةنآ؟ تراص رافقو هماهك اهنيب لصافلا 5 و مدعو انك اسمو اهراثأ

 يقام مسجلاو حورلا هب ذتلت ام ىلع اهلا شالو ٠ تانج ابن كاب كراسقو كر اهوا
 . حدم ةفص ىلإ دئاع لكلاف



 تا ماقم فاخ ناو : ىلاعت هلوق سل

 ال اسرتلا لسرثا نه لل ادلى اك يا هاما

 « ؛ا/د ناين كا 0 الا ىأف 0 نآتنج هنر ماقم نفانخ خطيو

 رجشلاو مجنلاو ضرأألاو ءامسلا ةّيه نع ماهفتسالا نسحب ام لثم راكنإلا ىنعمب ماهفتسالا نسحي

 2 لا ب هبل ا د 1 وبال نعل 0 كرد. ام اهريغو رمقلاو 00

 :”كاروبلا ناكوكو باذعلا نام>:كتف نابذك اع ف دارملا 83

 فئاطل هيفو 4 نابذكت اكبر ءالآ ىأبف «ناتئج هبر ماقم فاخ نو رج ىلاصت لاق مث

 0 را د كاك كفل منهج هذه ) لاق نهج باذع ىف فيرعتلا ( كوآلا)

 امر هر منهج باذعلا رخآ نأ معي و ؛ دعت ال ىنلا همعنو دحت ال ىنلا بتارملا ةرثك

 نم نآرقلاب ركذف ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف انركذ دق ( ةيناثلا ) تادايزو بتارغ اهدعب مث ةنجلا

 ىلاعت لاق « ىشخلا ةمظع هببس فو ةيشخلاو ؛ ىثالا لذ اهبس ةيشخ فوخلا نأ ( ديعو فاخي

 بناج :ةمظعل لب ؛ مهنم لذل ال هوفافع هللا ةمظع اوفرع منال ( ءادلعلا هدابع نم هللا ىثخي امنإ )

 هتيأرل ليج ىلع نآرقلا اذه انلزنأ ول ) ىلاعت لاقو ( نوةفش ممر ةيشخ نم ) هلوق كل ذكو ؛ هللا

 عافت رالاو ةوقلاف ميظعلا لبلاك لزنملاب ملاعلا هيلع لزنلا ناكول ىأ (هللا ةيشخ نم اطل ةانح

 اعإو ( هأش هذ نأ ٌىك هللاو سان ليخو) ىلا هن هلوق كلذك و « هتمظعل هللا ةيشخ نم عدصتل

 ةمظعلا ىنعم لوصح ىلع لدب ريبكلاا لجرلاو ديسال خيمشلا نآل . انركذ ام ىلع لدت ةيشخلا نإ انلق

 « ىموم ىف فءعضإ فوخلا ناك امل ( اهديعنس فخ الو ) فوخلا ىف ىلاعت لاقو ء«ى ش خف

 ( ارو نم ىلاوملا تفخ ) ىفإ لاقو ( نولتةي نأ فاخأ» ) لاقو ( نزحت الو فحن ال ) لاقو
 هياع لدي فيخالاو فرض هيف قاخلاو « نما سلا ىفخ كلو نإف كف 1 2 لاس هيلع لديو

 ىلإ رظن اذإ هنآل «شاخو فئاخ هللا نم دبعلاو « ىشخعو فرخ ىلاعت هللاف اذه ملع اذإو ٠ أاضيأ
 «شاخ وهف ةمظعلا ةياغ ىف اهآر هللا ةرضح ىلإ رظذ اذإو , فئاخ وهف فءضلا ةباغ ىف اهأر هسفن

 ًارصحنم هلعج (ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخ ام]) لاق اذبلف « فئالا ةجرد قوف ىئاذلا ةجرد نكسل

 نم ه.يف مث اء عيمج مهنع عفر هللا نأ اوردقو « هيلع مهام ريغ ىلع مهسفنأ اوضرف نإو منال مهف

 تاي وأ هرفي هثإ كح نم هفاح يذلا امأو مهتيشخ دادزت لب ؛ هتيشخ نوكرتي ال حئاوحلا

 ناك اذإو ( ناتنج هبر ماقم فاخ نملو ) ىلاعت لاق كلذلذ ؛ كلذ ندأ اذإ هفوخ لقي امبرف ؛ ههاج

 همحأ 011 ةيشخلا دنعو ماقملا ر 5 رد اذ اك ةئلاثلا ) ؟ ىشاخلاب كنظ اف ف' اذال اذه

 ةيشخو مال.لاهيلع لاقو (هّللا ةيشخ نم ًاعدصتم ا هّنيأرل) لاقو (هللاىثخ امنإ) لاقق 6 اا

 ىئأهبر ماقم (امهدحأ) نالوق هبر ماقد ىفو .هاشخيف ةهظعلاب هبر فرعي نأل ةكح لك سأر هللا
 ىرايلا دبعم اذهو هللا ديعم اذه لاقي اي هتدابع ماقم وهو « هبر ىدي نيب هيف وه موقي ىذلا ماقملا

 ىلاعت هلوق نم هدابع ىلع مئاق هللا هيفىذلا عضوملاهبر ماقم (فاثااو) هيف دعلا هللا دبعي ىذلا ماقملا ىأ
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 00 سس "ته ةدهاسا" 2 : ١

 برحلات م أبندب ع 0 ىلا ا( بذكي ىلأ ماهج هذه
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 0 اس ه-

 «:هد نابذكت هر الا 0
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 ىلاعت هلوةو ء ذخآلا نيبو مالكسلا دوصةم نيب قرفو  ًاذوخأ» اهحاص ريصيل تذخأ امنإو ةيصان

 اذه ىلعو « مهمدقو مهتيصان نيب عمجب ( امهدحأ ) ناهجو هيف ( مادقألاو ىصاونلاب ذخؤيف )

 بااج نم مهءادقأ مهيصاونب طبربف مهررهظ بناج نم نركب دق كلذ نأ ( اههدحأ) نالوق هيفف

 كر ىلع. موسوءر نوكستفمههوجو بناج نم كلذ نأ ( فاثلاو ) أت ممزودص جرختف رهظلا

 6 ذَخَو موضعبف ار نورحس مهنأ ( ىاثلا ءجولا ١ ةطاون مم مباجرأ عباصأ ََق مهصاونو

 حضوأ 0 حصأ لوالاو « هلجرب رحب 2

 لاقي هريدقت اراضإ انهه نأ روهشملاو 6 نومرجلا ام بذكي ىنلا نهج هذه ال ىلاعت لاق مث

 فاضملا ميقأَ منهج ةفص هذه هانعم لاقي نأ لمتحو . عضاوم ىف هلثم مدقت دقو : توج هذه مهل

 ىدارنلا دنع مالكحا لاقي نأ ىوقالاو « هيلإ راشملا وه مدقت ام نوكيو . فاضملا ماقم هيلإ

 لاق هن أكف « هناكم برق اذإ لصو دق ديز اذه لاقي امامرقل (منؤج هذه) هلوقو « متدت مادقألاو

 مالكا نآل ( بذكي ) هلوق همئاليو « مهنع ةديعب ريغ ةبيرق هذه نومرجلا اهب بذكي ىنلا هج

 قا 2 تقولا اذه ف نال نومرجلا أمم كك ملا منهج هذه : مه ىلاعت لاقل ؛ لاقي راعضإب ناك ول

 0ك ا ريدقتلا اذه ىلعو بذكم

 ءاع اوثاغي اوثيغت-ي نإو ) ىلاعت هلوقك وه 4 نأ 0 امي نوفوطي ر ىلاعت هلوقو

 رهظيف نوةيعتسيف نوجرخ مال (ابيف ادا امد اوجرخ نأ اودارأ اك) ىلاءتهلوةكو (لبملاك

 نوعقميف ناشطعلا دري "هيلع نودريف « ءام هنونظيف ىلغملا مهديدص وه علام ءىث دعإ رم م

 ملام ءام ىلإ لص اذإ ناشطعلا نأ اك. مهءاعمأ عطقيف ا ولا ميلا برش هنم نوبرشيو

 هراشإ ( مب ) هلوقو هن ةاقعب نكس , الو هداؤف قرحيف أبع هبرشي امن]و « هقوذي الو هنع ثحبي ال

 عطقنا هتعطق لاقب اك رهو . هلبق ام ىلإ ةراشإ ( نآ ) ىلاعت هلرقو « ءالغإلا نم هيف لعف ام ىلإ

 هاما ىَهتا,اذإ,ءاملا نأو ةنوخسلا ةياغ ىف راصف راذلا هتمح هن 0

 نم ل 0060 وهو ثحي هيفو 14 ناي دكان اك ءالآىأف )ل ىلاءت لاق م“

 لأي اميناثو ) هانرك ذ ام.( امهدحأ ) نيه نم بارا لون ؟(1مالا ىابفإ) ةلاق تيك ءاللالا

 ءايش آلا هذه ناقحتستا ( نابذكت ) ةروسلا ل 5( في ملا زوانالتا اء اكمل ءالآ ىأبف ) دارالا

 نإ 2 نانخلا ىه( ناتج هبار ماقف كفاخ نك ر را هلا قيقا وهن كلك اراك كا دعلا كك ءاررا
 الف م, بسعلاب اع ناعلا لصح اع]و ه ةيئرمربغ نانجلا لال رهاط_ اهو ءيئرت لل ذل كاكا

 ىو را ا
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 ديزب بهذ . لئاقلا لودي اك ( ىصاوالاب ) ىلاعت هلوقب قلعتم ذخؤي نأ ( امهدحأ ) نارجو

 تان 0089125 لاتت هن اكما. دعاولا ةنلع ل دت اهل واكل نأ ( (هناثو)

 الو اهذخ) لاقو ( ةيدف نم ذخؤرال ) ىلاعت لاق هسفنب ىدعتي وهو ءايلاب ذخاللا ىدع فيك ليق

 وسار ارو ىرحلب دحام ادق هلاوقكا أضيأ ءايلابو ٠ ثني اكهسفنب ئدعت انخآإلا وقنا ( تن

 اي رك اذ ب دل انا رم: ناك نإ ذردألا نأ ردوا نقد لل

 الل كورك هلل ىرلت اكاد رع أملا ءىذلاا يع دخالا دوصقملا ناك نو فارغ ريغ نق كيل

 لديو ؛ فرحلا ركذف , هسفنب هيلإ دعتي مل لعفلا نأكو ؛ ذرخأملا وه سيل هنئاكف ًادوصقم نكي ل

 اوذخأيلو ) ىلاعت لاقو اصعلا ىف (فخت الو اهذخ) لاق ىلاعت هللا نإف « نآرقلا لاعتسا انركذام ىلع

 هيلإ لعفلا ىدع ذخالاب دوصقملا وه ركذام ناكاملف ؛ كلذ ريغ ىلإ ( حاولآلا ذخأو ) ( مهتحاسأ

 ( مادقألاو ىصاونلابذخؤيف ) ىلاءتلاقو ( ىسأر بال و ىتيحلب ذخأت ال ) ىلاعت لاقو ء فرح ريغ نم

 نق نإف ٠ انك د ام ريغ دخلا دوشللا نوكي اع كلذ. ريغ ىلإ كديب هللا تأ وى دب ذخ لاقيو
 ذخ ويف مثا-!نومرجلافرعي) لاق و 2 لوآلال عفلا هيلإ هجوتام ريغىلإ لعءفلا هيج وت ىف ةدئافلا ام

 برضلاق اذإلئاةلانأوهو هلاك مدقتب اذه نيبنو مطاَخ ءوهساو محلات نايب هيف لوقن ؟ ( ىصاوتلاب

 م وافهبارعإب رعأ اذهل و هب هشمو لعافلا مام مثاق هلعاف مسا ملام باب ىف لوعفملا نإف ورهع لتقف ديز

 فراعنبهرجلا فرعي لاق هناك نوكيف فرعنهلدفذخ لل اناكا فرعا هيلإ هجوامريغ ىلإ ذخؤ, هجوي

 نأ ن كمي لب « ها,.سب هفرعنملكمذخأ,الو « دحأ لكمامبسب هذ رعي مرجلانكل : فراعلا كلذ مذخأرف
 مهفرعم ىف نوجاتحي نيذلا ةكئالملاو سانلا مهفرعي دارملا ( مهأسب نومرجما فرعي ) هلوق لاقي

 ريغ نم مهسفنأ نوفرعي اك منوفرعيف دادشلا ظالغلا ةكئتالملاو لامعألا ةشك"امأ, ؛-ةمالغلِ]

 نوذخؤ, لاق واف دحأ لك دنع نيفورعم نونوكي هانعم فرع هلوقف ةلابو « ةمالع ىلإ جايتحا

 مكاو لما اعلا لاو ف كلم انالذإ (كلاذك" + لخأ الكل 33,2 نوناؤكسفا لاق. كرك
 ىلغش قام موفي هنأل براضلاو لغامشلا رباغت ليلد نيلوعفم ىلإ قءاءثلا هجوت دنع تملع ديز

 لديال برضف ديز لغش تلق اذإو « لغاشلا كلذ ريغ براضلاف « براض أديز برضف لغاش

 ىلإ هبجوت دند ربظي ام لمه رهظي الف لدب ناكنإو ؛ داو لوعفم ىلإ هجوت ثيح كلذ ىلع

 دوصقم اهلعجو ذخالا ةيفيك نيب ( ىصاونلاب ذغؤيف ) لاق امل هنالف لاكتاا ناب امأ ؛ نيل وعفم

 دعإ تءاج ةدئاف ( ىداونلاب ) هلوق نوآكيو هدنع مني مالكلا ناكل . نوذخؤيف : لاق ولو . مالكلا

 رظتنيف هب قاعتي مأ نم هلدبالف ء ذخؤيف :' لاق اذإ امأو «ء دوصقملا وه نوكي الف مالكلا مامت

 ماكنت روهظ ذخالا ةيفيك ىفو ؛ دوص#ملا وه اذه نوكي ىصاونلاب لاق اذإف « كلذ دوجو عماسلا
 ةيدعتلا نأ تركذ دق لاقي ال « مدقلاب ذخالا كلذكو . ةناهإو الالذإ هيصانلاب ذخالا سفن ىف نآل
 دوصقملا وه ىصاونلاب دخالانأ تركذ نآلاو ًادوصقم ذوخأملا نوكيال. ثيح نوكت اسمن ءابلاب

 امنوك سفنل تذخأام ةيصانلاو مالكلا دوصقم ىصاونلاب ذخألا نإف امهنيب ىفانتال لوقت انآل
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 . نجا وسنإلا نم تقولا كلذ ىف لودسمال نأ نايبل « نالف نع فعا دحالل لاقيال مالكلاىنعمو
 . لوئسملا وه ذئ.ح ىلاعت هللاو هللا نولئاس ملك امإ و

 ( نيممجأ مهنلئسنل كب روف ) ىلاعت هلوق نيبو اذه نيب عما فيك (« ىلوآلاف )) ةيرذعملا ا
 ( امهدحأ ) ناباوج رورشملا هجولا ىلع لوقن ؟ ( نولود-ه مهن] مموفقو ) ىلاعت هلرق نيبو هنيبو
 نع لأ ل نكعأ وهو ( تاو 3, نطوم قف لأبو 7 قطوم ىف لاشي الف حطام فرغ دال]لأ
 لاؤس لأ-4 لب ٠ مالعتسا لاوس لأسي الف لعافلا لعف مل هلوقب لأسي نكلو . مكنم دحأ هلمف
 . عمجا نايب ىلإ ةجاح الف . لاؤسلا دري الف . ىناثلا هجولا ىلع امأو « خيبوت

 , خيبوتلا هتدئاف روهشملا هجولا ىلع لوقن ؟ لاؤسلا مدع ناب ىف ةدئافلا ام 4 ةيناثلاو ل
 تداولا نيذلا امأو ) ىلاءعت هلوقو ( ةرثق اهةهرت ةربغ اهبلع ذئءوب هوجو ) لا ل مل
 ذئنرح اهنف نال , نس>أ تايآلا بيترت نوكيف ؛ ةيدف مهنم ذخؤرال نأ ناب ىناثلا ىلعو ( م,هوجو
 (نارصتنت الف ) هلرقب مهنع عنامال نأ نايب مث ( اوذفنت نأ متعطتسا نإ ) هلوةب مهل رفمال نإ ناد
 محار الو مهل عيفششال نأ نايب « ريخآلا هجولا ىلعو « لأسي ال هلوقب مهنع مهل ءادفال نأ نايب مث
 نبب ( مكل غرفنس ) هلوقب رخؤ» ايندلا ىف باذعلا نأ نال“ نايا رغؤرإ رح هاهو ر
 هلق ومالا نأأ قيل للامام هنأ رهك [يرع ١:09 كاس ماو رصف دز ةاكحل ا ف
 :بنذملال وةينأوهو ءرخآ ًارمأ نبب ( نارصتنت الف ) هلوقب مهصاخب مل رصان الو ( نوذفتتال )
 نإف « ايندلا ىمأ فالخ نييذملا نم دحأ قي الو لاف . لاح هابتسشاو لومخ لظ ىف وجبأ امر
 . مومخ بيسب ماعلا باذعلا نم وجنت امبر ةليلقلا ةءذرشلا

 (نابذكن كبد ءال 1 ىأبف « مادقإإلا وىصاوناابذخ ويف ماع س!نومرجلا فردي إل ىلاعت لاق و
 ريسفتلاك ( نومرجما'فرءي ) هلوقذإ , هيفءافخال رهاظ . رووشملاهجولا ىلع اهلبق امب تاب آلا لاصنا
 انلوق لعو ذخؤيو فرعي ٠ لاق فيك ةريغ هيثذ نع لأ ال ىعملادنأ نم. ىتاثلا هجولا ىلعو
 : لمئات هقنو ::تلادك اضزأ ىقعاو طخ اوك كاكا

 ( اهدحأ ) اهوجو لمت رهو ةموسلا نم ىوس هلصأو ىزيضلاك اسلا ( ىلوآألا ةلأسملا )
 لاق يداو.« (اهيناث) (مههابج اهم ىوكتتق منهج ران ىف هلع ىمحي موي) ىلاعت لاق « مههابج لغو
 . ةرنقو ةربغ ( اهثلاث ) ( ةدوسم مههوجو) ىلاعت لاقو ( مه>وجو تدو.ا نيذلا امأو ) ىلاعت

 هبف لوقن ؟ نوذوخأملا مهو , عمج نيمرجملا نأ عم ذخؤ, دارفإ هجو ام 6 ةسيناثا ةلأسملا ١
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 ةيالا . هينذ نع لأسي ال ذءهويف : ىلاعت هلوق ١4

 بانلا رنات و طكورغ دا ركتنملا»بفأ ملي لاق ياالف «ةنذر قك ذحاهلجنال (اهدحأ) ناهجو

 امب رسفم رمضم ىلإ دئاع هبنذ ىف ريمضلاف اذه ىلعو ؛ هريغو مههوجو داوسإ هنرفري لب 2

 نم بب رق هائعم ) امهناثو ) هينذ نع ىأ ) 0 ناجحا الو ندا نع شن لأتتي ال هربدقت و : هدعي

 الو سنإ بنذم هبنذ نع لأسي ال ::لوقي هناك( ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ) ىلاعقاهلوق ىنعملا
 نم تركذ ام ةلا>تسا مزلي هلق سمأ ىلإ داع نإ هبذ ىف ربمضلا نآل « ىظفا لاك_ثإ هيفو . ناج

 َكِلْوَمف هننذ نع الثم ىنتإ وأ داو لوئسم لأي ال تاق اذإ كنأل ًاسأر ىنعملا داسف ملي لب ىنعملا
 ) فرد ) نيهجو نم هنع ةياودلأو 1 لا هنإو نيلعافب لءف قلعت ىدتعي ٠ ناج الو لدا ذك

 2 يد لزفاف [يقتنذ لع لسا و نيعدالا روظملا ىعع :لش 2 ايزو ادناغ نضرشي الع نأ

 انما , دكت اقف لعفلا لق نوجا هيلي دوعبام لدح نأ قحأ لووبقلاب و قدا نو ةيوع( اهينأث)

 : هيل عمو ةيلظدل لئاشم ميفو هلال ى:شن] هند نع لابن ال كتموب

 اذإف : لوقي هناك اينامز نركحي نأ لمتح< هنأو بيذعتلل ءافلا ةيظفللا ([ىلوآلا ةلأسملا ١
 , خارتم ريغ ىناءز لصاف لاو>آلا نيبو « لأسي ال هعوقو مويف ء باذعلا عقي ءامسلا تقشنا

 « مهنذ نع نولأسيام رادقم مهب هقاعت رخأتي الف باذعلا عمي لوقي هنأك ًايلقع نوكي نأ لمتحيو

 ٠ تاومسلا راطقأ نم جورخلاب نوبر#ت : لوقي هنأك ىالكلا بيترثلا دارأ نوكي نأ لمتحو

 نال انت اب اذه نرءايوخل ليلو قاف ىءاعنلا قاقفنا دنع نوعتتعرال كرقلاو

 بنذملا نم مهل لاقي ال مهنأ انركذ ام ررهشملا لوقن ؟ لاؤسلا نم دارملا ام 4 ةيناثلا ةلأسلا)
 بنذأ مل: هل لاقي ال ىأ خيبوت لاؤد قاثلا هجولا لعو  مالعتسا لاؤس اذه ىلع وهو ؛ كم

 ياطاراعا اه نون يملا كرأوتأ ا لماعلا لاذ يه اكةءافشتو ةنهيوم ا لآئال نوك نأ لَك ف ل ثينانملا
 ىتعم الإ نوكي ال نعب ىدع اذإ لاوَدلا نأ (اهدحأ ) هوجو نم دساف اذه ليق نإف «هوفع كن»

 وفعلا كلأسن لايف ٠ نيل و ءفم ىلإ هسفنب ىدعي ءاطعتسال ىنمع ناكاذإو . خيبوتلا وأ مالعتسالا

 ريصي ىنعملا نال ؛ مالكلا قباطي ثيح هريدقت لك الو ًاريدقت لمتحي ال مالكلا ( اهناث ) ةيفاعلاو
 نوعا كارخ):هلوقب(] ملا. ةسفنا كندة ازيرا لل 1١ ل, دح ١ تنذادحارو: لأسو ال لوقي هنأ
 نبا وعفم ىلإ ىدعتي ابر لاؤسلا نأ وهف (لوآلا نع باوجلا امأ) لون . كلذ بساني ال ( ماعسب

 رابخإلا هئلأس كاد ٌٍَّء هنأ لاقي ان هب قات انك ىؤياو ىلا فذحب مالعتسالا دنع هنأ ريغ

 نأ هنم تبلط ىلا نؤوكيف .نوزجللاو ناجلا وهو . هيلع لدب اب ىنتكيو رابخإلا فذحيف اذك نع

 نوكي ريمضلاو « ناجالو هبنذ سنإ لأسي ال ريدقتلا نوكي نأ ) ىاثأا نعو ( اذك نع ىف رب

 اولتق كلوق ىفا.ىلإ دئاغ مهسفنأ ىف ريمضلاف « مهسفنأ اولنق لون اك« ىنعمال ًاظفارمشملا ىلإ ًادئاع
 امتإ و هسقن لتقيال دحاولا ذإ « ىلوءفملا ريض مهسفنأ ىفو . لعافلا ريض اولتق ىفام نآل ىنعمال أظفل
 «هريغ سن] بنذ ىأ هبنذ [نع] لأسيال سنإ [ لك] كلذكتف ؛ هريغ أدحاو لتق دحاو لكدارملا
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 ءارسعلا ةراغ ىف اريسع نمالا نركب .انسأأ تفشلا اذاف : لام ناك نركف 1 د2 ركلات

 (تقشنا ءامسلا اذإ) ىلاعت لاق !يهباسح بساحوهلعف ءرملا قاب ءامسااتقشنا اذإف : لاقي نأ لمتحو

 . ةيآلا ( هيفالف ًاحدك كير ىلإ حداك كنإ ناسنإلا امأ اي )"لاق نأ لإ

 ىلاعت لاق م . امارخو اهناب وذ هتقيق> لوقن ؟ قاقشنالا نم ىنعملا م هةر سلا 0

 ققشت موي و) ىلاعت لاق اكماهغلاب تقشنا : لاقي نأ لمتحيو امارخ 0 ةراشإ ( ءامسلا ىوطن موي )

 نم انبه انركذ ام لش نوكتيف ماغغلا عم ىأ ( ماهغلابأ) هلرق نأ اهنم هوجو هسيفو ( ماهغلاب ءامسلا

 . بارخلاو راطفنالا

 لاحلا ىف اهنأ روهشملا لوقن ؟ (ناهدلاكةدرو تناكف) ىلاعت هلوق ىنعمام ( ةسماخلا ةلأسملا م(

 لف و كناوالا' داع ىأ دز ةرجخاو "را! قداوفلا كين اذإ ة5 1 لاا اك

 رخآ أهجو لمتحيو « ءارمح بئاذلا رفصلاكنوكستف بوذتف ءامساا ىف حفتري رانلا بيه نأ انركذ
 دوجسلاو عوكرلا نم ةدعقلاو ةساجلاو ةدجسلاو ةعكرلاكدورولا نم ةربلل ةدرو لاقي نأ وهو
 ةنئاكلا ىأ (ةدحاو ةحيص الإ تناكنإ) هلوق ىف ؟تناكىف ريمضلا ذميحو , دوعقلاو سواجلاو

 ( ةدرو تناكف ) لاق انهه اذكف « ارك ذم ًاًئيش ناكنإو رهاظلا ثينأتل ريمضلا ثنأو ةيهادلا وأ

 دكرطاو هيةحفوإي رغاو لكلا كولازتو مدخل ازيةدازلااكماك قاقشن الا اجرلذلا كوردلا عقبك

 ) امهددأ ) ناهجو هيف ( ناهدلاك) ىلاعت هلوقو « لزازتيو « كرحتي قءثنملا نآل قاقنالاب ةمولع»

 نوكيف ةدرولا بسانم رمحألا مدالا ليق نإف ءرحالا مدالا ره ناهدلا نأ (امهناثو) نهد عمج

 هنع باوجلا لوقن ؟ ناهدلا نيبو ةدرولا نيب ةبسانملا|١ نكلو , رمحالا ميدالاكءامساا تناك ءانعم

 ( لسهملاك ءامساا نوكست موي ) ىلاعت هلوق نم دارملا وها٠ ناهدلا نم دارملا ( لوآلا ) هوجو نم

 وه درولا سلف ءدرو.فسأ لاقيف دسالا ىلع قلطي درولا نإف «.ةيسانه.امهنيبو تيزلا ركعيؤهو

 نهدلا نأ وه ( ثلاثلا )و نابوذلا ىف لب نوالا ىف سيا نهدلاب هيبشتلا نأ ( ىاثلاو ) ىناقلا رمحآلا

 نوكتف «نابوذلا ةياغ بوذيال صاصرلاو ديدحلاو ةءفد بوذيو ةدحاو ةبايصنا بصني باذملا

 ناهدلاكةدحاو ةدرو نوكت اهتك رح لاق هن اكف هريغ ةكرح نم عرسأ نابوذلا دعب نهدلا ةكرح

 ديد-ملا كانكو «قابلا قدو هب عفتني و هفطاأ هنم بوذي ىذلا صاصرلاكال بص ةبوبضملا
 نإف , اهئازجأ فالتةخال اهناب وذ نم لصحب ام ةرثكو ءاهسلا ةمظعل ناهدلا عمجو « ساحنلاو

 . اهريغ فلات بك اوكلا

 هيفو ( ناب ذكت اكبر ءالآ ىأبف ء ناجالو سنإ هبنذ نع لأسي ال ذئمويف )) ىلاعت لاق مث



 ةيالا . ءامسلا تقشنا اذإف : ىلاعت هلوق حا

 .كرإ ت15 ت1 لوا لا رتل نق نركاام كا و11 قتلا ؟باده لإ ا
 لسريهانعم اذه ىلعو ؛ دحاو عضوم ىف اوعمت< نأ ىلإ اهنم نوبرهيف ؛ رشحنا ىلإ مهقوسي ظاومثلا

 هللا ءاش نإ نيبذسام ىلع ديدمشلا باسلاو مبلآلا باذعلا نوكي ءاهسلا تّقشنا اذاف , ظاوش امكدع

 توكل انيس كاذ نوكيف ( نماحنوءران نم. ظاوش اكيلع لسريب) لاقي نأ ههجوف (ة8انلا امأو)

 انكيار 0 الا ا اياك كل لي 12 نأ لإ راج] الح ترك ماعلا

 اذإف لاق مكيلع ظاومشلا لاسرإ تقو ىف ىأ ( نارصتنت الف ) لاق امل : لاقي نأ ههجوف ( ثلاثلا

 طار هلا كا لإ هل ؟ نار عدا فك ياذا ىطلاك رهو « لولاك تواصرو.ءامكأا تقشلا

 أران اهلك ءامسااو'وجلاو ضراألا تراصو ؛ تباذو ءامسلا تقشنا اذإف وأ «دحاو بهل لسرملا

 5 نإ معن ىلذ

 لمعتست دقو طرشلل لمعتستدةو فرظلا درج لمعتست دق ( اذإ ) ةملك 4 ةيناثلا ةلاسلا 0

 ىثغي اذإ ليللاو ) ىلاعت هلوق لثم )ل ا الافيزب اف ايان يكمل اف رار ا هزرأا فر تناك نإ وفا اكل

 اذإف ) كاست, هلوق ايلا ]ذه نمرو :كمرك 1 ىتتمرك أ اذإ ةلوق:لثم ( ىتاثلاو ) ( لبحت اذإ.راهثلاو

 ىاثاا ىفو هب الصتم روكذملا تقولا ىف لعفلا نوكي نأو دبال لوآلا ىفو ( هللا لع لكوتف تمزع

 ىف تبثي هقاقحتسا نكلا ًانامز هدعب باوثلا نوكي باثت ىنتملع اذإ تاق اذإ كنإف ٠ كلذ مزلي ال

 تجرخ لاق ول امأ بكرلا لبقأ دق اذإف تجرخ : لوقيام لثم ( ثلاثلاو ) هب الصتم تقولا كلذ
 لمعتساهجو ىأ, لع لوقنف اذه تفرع اذإ :تجرخ ىم لوقي نم باوج:قورف بكرلا لثفأ ذإ

 نإف ء ىتامزلا ترقعتلل ءافلا نأ ىلع ةدر#لا ةيفرظلا ( امهد_حأ ) نيمجو لمتحي لون ؟ انههاذإ

 ىأ باذعلا نوكي ءاهسلا تةشنا اذإ : لاق هنأك « باذعلا تقول ناب ( ءامسلا تقشنا اذإف) هلوق

 وهوشلاثلا هجولا ىلع كلذو ةيظرشلا ( (ىناثو.) نوكي ءاهساا قاقشنا دنعو ؛ ظاوشلا لاسر] دعب

 اذا لاق هن أك ٠ ءامسلا تقشنا اذإ نارصتنت فيكف ظاوشلا لاسرإ دنع ( نارصتنت الف ) اناوق

 معطر ) لاي نأ ىلع ةأجافملا ىلع للا امأو ءالصأ راصتنالا اوعقوتت الف ءامملا تقمشنا

 بيقعتلل ءافلا نأ نه ىتاثلا هجولا ىلع الإ كلذ لمحت الو ديعبف ٠ تقشنا دق ءامسلا اذاف ( ظاوش

 1 ىنهذلا

 نوكي نأ (امهدحأ) نامجو هل ذنيحو ةيطرشلا لوقن ؟ هجوألا نمرات#لاام 4 ةثلاثلا ةلأسملا)
 نالف ىلع ناطاسلا بضغ اذإ لئاقلا لوقي اك « لئاه لكمدعب عماسلا ضرفيل ًاسأر ًافوذحم ءارجلا

 ىلع ةلاد ةنيرقب انآ ًايجستم ناطلطلا فض اذإ:هلوق د2 تكسي ابر مث « هلعفي اذام دحأ ىزدي.ال

 رخآلا لوقيو لتقي ناطاسلا بضغ اذإ هن اكل وةيو « بهذملك عم عماسلا بهذي « مالا ليومت

 اذه ديوي وراصتنالا مدع نايب نم انيبام (اممناثو) كلذ ريغرخألا لوقيو بهني ناطلسلا بضغ اذإ

 ىلاعت هزااكف (ًار يسعني رفاكلا ىلع ًاموإناكو) يلاعت لاق نأ لإ (ماهغلاب ءاشلا قوشت مويو) ىلاعت هلوق



 الو ةيالا . ءامسلا تقشنا اذإف : ىلاعت هلوق

 را هر أ نل 2 م )ف مهظرص ةرسا ااا هت تا هد دف يه سس رف سس

 اكبر خلاك ئاف الرز نافذ هدر ك5 ل

 2ع دق باعوا

 «؟لد نايذكت
 سا

 نوكي رانلا لع فطع هنأ معز ولو . هبرعي فيك رجلاب ساحن أرق نم 4 ةعبارلا ةلأسملا إل

 هريدقت (امهذ>أ) نيهجو نم ةنع بارزا لودنا؟ ساحب نمل وكي ذل ظاوشلاو سا نءاظاوش

 نكي مل ظاوشلا لوةي نأ رهظالا وهو ( امهيناثو ) ًاحرو ًافيس تدل لرةك سا نم ءىش
 نمو زان نم بلا لع أ رشلاف؛. ناحل وهو ءةضوأ ةثارهاوجأا زاتلإ قنوت تام اذن الإ

 اذه لع ليف نإف بك رم هنأ .نيغ ناثيش ال.كحاو ليل لاه ذه« لكز و نانا مزهر قياح

 «ناخدلا هنع'بهذت ةوق ةيوقريغ دعب رانلا كلل" نوك ناسبالإ لاسرإلاب ظاودششاا صيضختل ةدئافال

 هيف غوقولا ىلع فوخلا مدقتل , ىرت ىتلا رانلاب باذعلا تود ىرتال ىتلا رانلاب باذعلا : لوقت

 قات 'هلاوقو < ةنهو سل ان نارك ايف 16 رودلا6 قت وادا و لل ورضا راناو اك ين
 ناك نإو « امهريغب امه الو ء رخآلاب امهدحأ رصتني الف ءراصتنالا عاونأ عيمج فن نارصتثت الف

 رأثلا ذخأ نمل لاقي ٠ ةرصنلاب سبلتلا راصتنالاو ( رصتنم عيمج نحن ) ايندلا ىف نولوي رافكلا

 ,ناهدالاو راخدالاو'ماقتنالا بابلا اذهنمو ؛ ام سبيلت و هسفنل هنم ةرمهنلا عزتنا هناك هنأ رصتنا

 ةتيقحلا ف وهو « ناعنتم ال ىعع ( نارصتنت الف ) عانتمالا ىندم راصتنالا نإ هيف لاقي ىذلاو

 . كلذل عنتمم وهف ةرصنلاب ًاسبلتم نوكي هنآل انركذ ام ىلإ عجار

 لاق 4 نابذكت اكبر ءالآ ىأيف : ناهدلاكةدرو تنأكف ءامسا تقشنا اذإف 2 ىلاعت لاق مش

 , ناسنإلا هنم فاخن امال وأ ركذ ىلاعتهن اكف « ناو سنإلا ىلع ظاودشلا لاسز] نم رظءأو هام لإ

 قشلاب مك امأ ولك ثيح كلمااو سنإلاو نجلا نم كاردإ هل نم دحاو لك هنم'فاخي ٠١ ركذ مث

 ةراشإ ( ناف اهباع'نء لكر لاق امل ىلاعت هنإ لاقي نأ لمتحيو «بارخلاب سنإلاو نجلا نك اسمو

 : لئاسم هيفو ء ءامسلا ناكس لا انايب ( ءامسلا تقشنا اذإف ) كلذ. دعب لاق « ضرالا ناكس ىلإ

 ناشر امول): يرقنلا| ابن ) نول هو دورا فعلا: لاإلاوقا الل ( ىلوألا ةلأسملا ١
 مايقو ديز دوعق نع كلأس نم ٠ ورمع ماقف ديز دعق هلوةك القع رخآلاب امهدحأ قاعتب ال نيذللا

 اجيك ووكرخ الاب اعدكل قلك نذلا ىنهذلا بيقعتلا (اهنمو ) ني.قاعتم وأ ًاهنااناكا كازو لع

 ىف بيقعتلا ( اهنمو ) انامز ديز .ىجم عم ورمع مايق اذه لدم ىف نوكي ذإ هل مارك ] ورمع ماقف ديز
 لوقأو ءريمآلا فاخأال لوقأ : لوقت كن اك« ناطلسلااف كلملاف ريمآلا فاخأ ال: كل وةك لوقلا

 . امه هجوالالمتحت انه ءافلاف اذه تفزع اذإ.:«ناظلبللا ,ةفاعا الا الوهأزو اكمل اا
 لامسرإلا كلذ نوكيو «٠ تاومسلا قاقشنا لبق نوكب مهيلع ظاومشلا لاسرإ نآلف ( لوآلا امأ )



 ةيآلا . ظاوش اكيلع لسرن : ىلاعت هلوق ١1

 هنأ ىلإ ةزاش] ( متعطتسا نإ ) هلوق لوقنف  ايندلا ىف ءادناا نإ انلق نإو « اذفناف ذوفنلا |متعطتسا نإ

 رانلا" نم مكصلخيف مكل رصان الو باذعلا ىف عوقولا لبق رارفلا منكميف هللا نم 5 تررمال

 . اورفف باذعلا ىف اوءقت الثا رارفلا متعطتسا نإ : لاق هن اكف ؛ يلع اهلاسرإو اميف كعوقو دعب

 مكنأ اودلعاف مكيلع لسرأو هيف متعقو اذإف هيف عوقولا نم دب الو كل رارفال نأ مكل نيبت اذإ مث

 الو ؛هدعب مفرلاب امإو عوقولا لبق عفدلاب امإ صالحلا نآلل ؛ نذإ 5! صالخ الف نورصتت ال

1 

 ١ متءطتسا نإ ) هلوقب هلبق عمج هنأ عم ( امكيلع ) هلوق ىف ريمضلا ىنث فيك 4 ةيناثلا ةلأسملا (

 لون ؟ ( ناطلسب الإ نوذفنت ال ) لبق نم لاقو ( نارصتأت الف ) لاقو . نيتفئاطلا عم باطخلاو

 متعطتسا نإ : لاقف « ىلاعت هللا كله ةمظعو ممزجي نايبل ( متءطتسا نإ ) هلوق نأ ىهو . ةفيطل هيف
 داضتعاو مكعامتجا دنع ناب دقف 1 زجعل نوءيطت..ت الو ءاوذفناف ىكتوقو معامتجاب اوذفنت.نأ 0

 ررظأ مكارتفا داع رمف ا ضعي مكضعب ٠ هادع نم عيمج ىلإ مامضنالا دنع 1 لك عم ماع باطخومف

 ىلع ال نيعونلا لع لاسرإلا نايبل رهف ( اكيلع لسرب ) ىلاعت هلرق امأو « ناوخإلاو ناوءاأللا نم

 نيعونلا ىلع لسري وهف « راثااو باذعلا مهلع لسري ال نجلاو سذإلا عيمج نآل اهم دحاو لك

 دلما ةاطدأللاب ومإ انس جرح الو هللا لضفب همم ضعي هنم صلختيو ٠ دع ا ا , اذهو 1

 صاللخلا مدعو ماع رارفلا مدع نكل عوقولا دنع ل صاللخ الو , عوقولا لبق ل رارفال لاق

 متءطتسا نإ ) هلوقف رشعملا عم باطخلا نأ وه « ظعللا ثيح نم ( ىناثلا باوجلاو ) ماعب سيل (
 ناعون امهو نيرضاملا عم باطخ وه ىلب ءادناا عم أب ًاياطخ سيل ( اكدءلع 1 ).ةلوقو رشكملا أ

 مدع دنعو لوألا ىف 00 ناعونلا روكي ىتح فطعلا واو فرح ًاروكذم مالكدلا سيلو

 مك-ا غرفنس ) ىلاعت لوقب ديأتي اذهو ( مكبر ءال 1 ىأبف ) ىلاعت هلوة.ك ىلوأ ةيناتلاف ءادنلاب حيرصتلا

 ملثيح (اكبر ا ة) كلذ دعب لاقو «ريمضلا عج ءادنلاب حرص ثيحو ( نالقثلا انهأ
 ؟ ادلب حرص

 كلذ ليقو « هناسل وهو رانلا بهل ظاوششلا لوقن ؟ ساحناا امو ظاودشا ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 اّذ] رانلا نإ كذا لوق نم ذو>أم اذه نأر هاظلاو , بطحلا نم ىذلا ناخدلاب طلتخالا الإ لاقبال
 راوجسملا زرذتلا' ىف اكو «داقتالا ةياغ ىف نوكي ىذلا ريكسا ف نوكست ىباك ىرتال ةصلاخ تراص

 ل وهورطقلا ىناثلاو ؛ 200 ناهجو هيفف ساحنلا امأو ءرانوهو رون هيف ىري هنإف

 حاو لك ضاصتخال' ,دوكي نأ لمت < نيعونلا باطخ دعب را ؟ذ نإ مث اندنع روهشملا

 فلاخ هنال نجلل ليث 1 الا ير هود ج كفل اع هناا نال فشلا نانا: دئكيجو .دجلوب
 انلرإ كلذ 0 للم الار فافخ نحلاو ع ةفيف نانلا وب ليفت ضن زل كافيإ اسيا مرهوج

 . حصآلا رهاظلا وهو اهم دحاو دح ىلع امهدورو نركي نأ لمتحو ؛ ناخدلا سادعنلا نم دازرملا



 ١و ةيآلا ..ظاوش اكيلع لشرب: ىلاغت ةلوق

 ا سدس همه -7م0022- 22 02

 ال ىابف «عوود تال لو 1 رآ ند ًظاوش عكتلع لسرب

 8 ت1 م را تر ا

 5و تاركا مر

 ةةلم15كلا ةرتكلا وه عذلا زر وللا تاو قنا 6

 ناف : ةرخآلا ىف هنأ هيف رهاظلا لوقن ؟ ةرخآلا ىف وأ ايندلا ىف باطخلا اذه 4 ةثلاثثا ةلأسملا ١

 راطتأب نيطر# هكمالما نم فوفص ةع مس كودجيف تاذعلا نم رارفلا كوديرب لين نجلا

 0 ىلاعت هللأ كامله نع - ع ال باره» كل ىعع ماع ةنألات : ركذام كوالا اوأأ ضرالاو. تاومسلا

 . هللا مكح رك انأ ازيزرككااغبا زرئابا كالبرق عي 5 وتافولاو

 ىف نجلا ىلع سنإلا ميدقتو انوه سنإلا ىلع نجلا ميدقت ىف ةدكسحلا ام 4 ةعبارلا ةلأملا 2
 لون ؟ ( هلثمب ن عتاب نآرقلا اذه لد هيت انينأ ىلع نجلاو سنإلا ت كسا اطل 313 خلات هل رق

 لأ ننإلاب نآرقلا لثم نايتإلاو' ءايزكسمأ نإ قتل قولا, ضواألاو تاازنقلا ناطقا نك ذؤافنلا
 : كلذ ىلع ةردهلا 4 نظر نم جضاوم لك ىف 7 2 0 مل نإ

 (اهدحأ) 95 لمت كلذ لوقت ؟ ) ناطس الإ نوذفذت ال ( ىنءمام 4 ةمادا ” أرسملا 02

 . كلذ ىلع ةرق مكل سيلو ةوقب الإ نوذفنت الو نوذفنت ام ىأ مدقت ام فالخي ًانايب نوكي نأ

 اوذفات ام هريدقتو ٠ عفتني ال كلذرفأ ايدل الا رطل عوقو ريدقت ىلع نوكي نأ ( اهبناث )

 دارالا نأ (اهنل اة مهعم ىأ مهلهأب موقلا 6 لوي 71 هللأ كاطلت معو الإ نوذفاام متذفن نإو

 نم نوذفنت ال : لاق مهصالخ باط لإ ةراشإ مذ وق نال كلذو 9 كم دوصقملا وهام ذوفنلا نمد

 نمي نص الخلا وهو ذ واقنلا! نهب نؤئلطت امين لدحت الو 0 نم نوصاختت ال . تاومسلا راطقأ

 تقدص اذإ الإ ءاكسلا كعفني ال لوقت اك 5 ريع الف ال ]و مك ديب هللا نم ناطل و الإ باذعلا

 كا مناعل انه نأ (اهعياز) ءاكلا كعفنيف تقدص نإ كنأ ال , كعفنيي هدحو:قدصلا نأ هن ديرتو

 راطفأ نع كنهذب جرخت نأ كننكسمي ال لفاخلا اهيأاي : لاق ىلاعت هناك وه ههجوو . ديحوتلا ريرقت

 راطتأ نمذفنت كنأ به مث . ةينادحولا لئالد نم اليلد دهاشت أديأ تنأ اذإف ضرالاو تاومسلا

 ىلع لاد عطاق نضر االاروةتاوهسلا جراخ هدي ناطلسب الإ ذفنتال كنأ ملعاف رتب الاو تاردسلا

 . ةلءاكلا ةوقلا وه ناطلسااو ىلاعت هتينادحو

 462 نك جا 5 نارصتةث الف ساحتو ران نم ظاوش امكيلع لسري )ل ىلاعت لاق م“

 : ل 2 هيفو

 ءاكلن ىسندلاو نجلا رشعم أب أ اناق نإ لو 0 | رلبق مب ةيالا قلعت هدو | 4 كالا كاملا 0

 راضتنا لق ٠ الف ( ران نم ظاوش جلع لسرب ) موي : لاق ىلاعت 4 1 ةمام هلا و هن ىداني

 «39 رخخ 6١١1و
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 ماس يي دع 0 زرتور 5:2 هرتوعسع مه مدق ار ساه اس

 تاركا راطن ا الحإ رالف نا متدطتسا نأ 0 25 ردعم اد ا

 رس را سا و هوودمر

 عع ّ 5 «١0؟» ل طاسالإ 00 اوذفتانضرألاو 0

 - ه- 2س رح هلآ ص - ه-

 لك نع زيمملا لعلاو سنج لك ىلع عقاولا مهملا نيب نآل ؛ للعلا وهو هنم فرعالا ال اذهيأاي وأ

 ال ةفاضإلا 2 ل فدولا نيبو هنيب هيبذتلا اه طسوت ( امهناثو ) ًادعابت لصق

 هضرردتل !اياكرت طولا ةةفاحالا انين ام!ع ريلمتلا لضأو ءنيمتلا لإ جاتحيف مالا ةياغ ىف هنأ

 كلذ ىف نآأل لجرلا اي لوقت الف . ىأ لاوز دنع فيرعتلا مال فذ> أضيأ مزنلاو . ةفاضإلا نع

 ىلإ ةج اح الف ديفم لجراي كلوقف « انركذ ىذلا هيذتلا ماللاب ديفتال كناف « ةدئاف ريغ نم اليرطت

 ماللا تارثإ ناك فيي رعتلا تدافأ امل اهئاف ٠ ةيونعملا ةفاضإلا دنع ماللا طاقسا بجوي وهف ماللا
 نيك تنال ل تلا لانة و0 قف رتملا نم امج هز ركشلا هداف ربع ثم لكل

 انوكل كلذب ايمس(امرسنامث) ب ونانلاب نيلقثم امههن وكل كاذب امس («مأ (اهدحأ) هوجو ةيفو سنإلاو

 هناك نع جر مهن كل مدآ قاخ متي قاخلا قف فطا نإ و تاّزنلا ناف ضرآلا هجو ىلع نيليم"

 راثلا كلذكف اري؛ فطا بارتلا نأ كف .ًاريسي تنك نجلا قاخ اف دلو آذلف اذا امأَو . الق"

 ةرواجملل هب رخآلا ىعمو ريغ ال : اههدحأ ليقثلا ( امتلاث ) كلذب ايمسف نالفث (هف « ةليقث تراص

 مومعلا دارملا نوكي نأ لمتح وأ ؛ رقو رمع امهدحأو نارمقلاو نارمعلا لاقي كباحطضالاو

 مالا ]هللا : ذك سيل! ىذلا لدقناو كانك وه ىذنلا لَمْتلا امأ اي : لون: قنرضاحلا'نيعوتلاب

 . « نيلقثلا مكيف كرات ىفإ د مالسلا هيلع لاق . مهظعلا

 مر ل ا ع نأ مت ةءطتسا نإ سنإلاو نجلا رشعماو ال ىلاعت لاق.مث

 3 مك ذو ( تارذكت كر 5ك 1 , الإ نوذفنتال اوذفناف

 اكن 0 لاق ام ىلاعتا 1 كرر لااا راوي عني مح 5

 ؟ عام كانه لغش نكي مل اذإ ربخ أتلا ناك ملف ذ لاق الئاق نأكف لغش هل 1ركي ىل هنأ انيبو ( نالقثلا

 درجل امإو ؛ لالا ىف ةجاحل امإو . ريخأتلاب رم مالا تاوف فر هل امإ . لجعتسي لجعتسملا لاقف

 قبو ؛ ناف اماع نم لك) هلوقب لبق نم ةجاملا مدع نيبو « ريخأ ألا هجو ىلع ةدارإلاو رامت*الا

 لاقو ؛ تاوفلا نه فرخلا مدع نيبف ؛ ءىث ىلإ َج جاتحال لكلا ءانف دعب قرب ام نال ( كبر هجو

 اوجرخاملامنعمهجو رخ نكمأ ولوءضرأالاو تاومسلا نم جورخلا ىلع نوردقي الو نوةوفيال

 . اوناكف يكو اوناكن يأ مذخآ وهف ىلاعت هللا كله نع

 ىذلا ريثكسلا لماكلاددعلا رشنملا نأ وه هقيقحتو « ةميظعلا ةعامجا رشعملا ( ةيناثلا ةلأسملا )9

 2 نوثالثو ثورشعو رش انثاو رشع د لوقو داحألا دريدل ثيح . هيف ءاكتانإلا هدعل ددعال
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 امأو « لغش هعنمال ًاسلاج ًاغراف ديسلا نوكي دقو ؛ كل غرفأس بضخلا دنع هدبعل لوقي ديسلا نإف
 نإف رخآ لعف داحيإ هعم هنكمال لءف ىف لعاقلا نوكي نأ نع ةرابع غارفلا مدع لوقنف . هيف قيقحتلا

 لعافلل ًاءئام نيلعفلا دحأ نركل نوكي دق غارفلا مدع نكل . ةياتك-لل غرافب انأام لوقي طبخ نم

 نع ةطارلا/ لوغشم انأ لئاقلا لوق ىف اي اذك نع اذكب لوغشم وه لاقي * رخآلا لّدفلا نم

 ىذلاك ل افلا نم ًاعئام هن وكل ال لدفلا نم ًاعذام لعقلا نكت غارفلا مدع نوكي دقو < ةياتنكسا|

 .ركلو . نيكسنال غرافب سيل وبف نامّرلا كلذ ىف هنيكست نكمعال نامزىف اممج كر

 ناك ول عضوملا اذه لدم ىف ناف . نيكسدلا نع كن رحتلاب لوغشم انأ تقولا اذه لثم ىف لاقيال

 سيلف نيكسنلا هنكي ال لغافلا كلذ ا: ةفال ةكرج لانيلا شف ىف ناك لب هبال وشف ريع

 نم نكسمتل ةطايخلاب هلاغتشا الول ىلوآلا ةروصلا فو « كيرحتلاب هتلا>تسال الإ هنم هءانتما

 لوةنف « لغشب سيل رخآلاو لغشب ( امهدحأ ) نيم-ة غارفلا مدع راص اذه تفرع اذإ « ةناتكلا

 نكمي ال ةدارإلاو ةردقلا ض>«4 اهدارأ ةدم هاقبأو ناسنإلا دجوأ هراشخاب ىلاعت هللا ناك اذإ

 ناكنإو : غارفب سيل هنأ انيب اذهلثءو لعفلا عن نكل لعافلا عنعال لعف ىف وهف ؛تهمادعإ اذه عم

 نكسا غارفلا قةحتيف هن 1 ىف ةدايزلاو مادعإلا نكسمأ كلذ دعب مث الوأ دارأام دجوأ اذإف«لغش هل

 ببسب مهنم عارفلا مدعو هسنج ءانبأ لاعفأو هسفن لاعفأ ىلع ةرصتقم ةدهاشم نافالل ناكامل

 هلغشي ال وهو لعفلا هنم مزلف ٠ غرافب سيا هنأ هيلع قالا لمخ غراف ىلاعت هللا نأ نظي لغشاا

 لب. حياشملا لوق ريغ رخآ الوق سيل اذه نأ ملعاو « هانعم ريغ ىلع ظفالا لمح همزلي نأش نع نأش

 نع جورخ ريغ نم نايبلل اناده نأ ىلع هلل داو : نيبم اذه نأ ريغ  ركدصقنس ,طوقل نايب وه

 نكمتيل عستيف ناكملا ىف ناكنإ كلذ نكل.ولخلا ىنع غارفاا لصأ نأ ملعاو . ناسللا بابرأ لوق
 نكل غراف ريغو هلعف نع غراف لعافلا نامز نأ لصآلاف ؛ لعفلل عستيف نامزلا ىف ناكنإ و « رخآ

 الف ؛ رم ريغ نامزلاو ىنالفلا فرظاا ىف ناكملا ولخ ىلع غارفلا قاطيف « هيف وللاب رم ناكملا

 نامزلا اذه نأ لصالاو نامزلاا ل ىثراا وه انالف نآل غراف اذك نامز ىف نالف لاي و . هولخ ىرب

 ةظحالم ىلع لامعتسا ( مكلل غرفنس ) ىلاعت هلوقو « هيف لعفلل هفصو هنيكسميف غراف نالف ةنمزأ نم
 ىق) لقن الب نكل نامزلا كادكيف اذك لإ لاقي الرو اذكل لاي لل اذإ: تاكملا نال« لعد

 ىلإ اذك نم غرف لعافلا ىف لبق رخآ ءىث ىلإ دصقي غارفلا دنع وهو غارف ىلع لعافلا ليقو لعافلا

 انركذام ىوقي وهو ؛ لصألا ةظحال ىلع مكل لاقف اذكل اذك نم غرف لاقي فرظلا ىفو« انك

 نايتإلاو مهمملا ءادن ىف ةمكملا لوقنف اهبأ امأو . لعفلا ىلإ ةبسنلاب لب لعفلا ىلإ ةبسنلاب سيل عناملانأ

 لبةيل مهمل ءادن ىأ اي الوأ لرةيف « عايضلا نع هءالكن وص ديرب ىداذملا نأ ىه هدعب فصولاب
 لوَةيف دوصقملا صصخم نيعماسلا لايقإ دنع مث , هذصّش نم همالكل هبئتيو عماسإ نم 0 هيلع

 لجرلا اميأاي لوقتف . ةراشإلا مساب وأ ماللاب فرعملاب فصولا (امهد>أ) نارمأ هيف مزتلاو لجرلا



 ةيالا . نالقثلا اهمأ ركل غرفنس : ىلاعت هلوق ب

 علو نابدكت 0-0 الات ىأف «عار نالفتلا 5 رك عرفنس

 ءاقرإ م. نكمي هنإف نكح اسلا نيكست ( ىناثلا لاثمو ) لصف ريغ نم هبيقع ةكرحلايبنامنإلاو هنع

 الو نوكسلا هنع ليزي نأ نكي ذإ ءلصف عم وأ لصف ريغ نم هبيقع هتلازإ عمو هيف نركسلا
 قلخو دحاو نامز ىف ةريثكلا ماسجالا قاخ ىلاعت هللاف اذه تفرع اذإ ٠ م-جلا ءأ ءاقب عم هكرح

 نف . نامزلا كلذ دعب رخآ نامز ىف ال هيف اهداحبإف ٠ نامزلا كلذ 11 ايف

 ىذلاو  رهاظ اذهو هيف اريقف هقلخ عم نامزلا كلذ نيع ىف ًاينغ هقاخ نكمي مل نامز ىف ًاريقف هقلخ
 ًاريقف هقلخ ول هناآل كلذ فالخ ىف رجعلا لب كلذك سيلف مودي وأ زجعلا هنم مزلي كلذ نأ نظي

 ءانلق امف ال انلق ام فالخ نم زجعلا مزيف ؛ هدار أ هنأ عم هيف ىنخ ا 1 تا
 لوق نم دارا وهو ( نأ قره موي للك .) هلوق ىنعم وهف رخآلا نامزلا ريغ وه نامز لك ذذإف

 3 دادضالا ى رم كلذ ريغ ل] ؟ اريزع لزأو اللذر عأو أدع ريقفأو ًاريقف ىغأ نرسفملا
 هك دحو ندا 1 < ال اعمإف امهمكح ىف نالثملا لب نيفاتخع ىف نيرصحنم اسيل نيدضلا نأ معا

 ناكل كلذ لإ ان ا ةكرخ نارا كلذ ى"ةيفادجتو: نأ نكمال نامز ىف ناكم ىلإ ةكر>

 درا اعلا انقر لا ءاذاتفإ قواانن ور هنأ قنا ءادغل): وأ ىغ ةراننتن) ىللعأ م ناس اقلب

 الا ىف انرظن ىف ىنفلل رمتسملا ىنغلاف ٠ ىوي وه ءانغإ عم ىسمأ وه ءانغإ ديز ىف عمجب نأ نكي

 قفا راه كلا نوكو فاي كلم ها ملعاو ؛ىلاعت هللا نايا ام زوجا دكا تم

 لان ور لف اسم ب ا 115 لال كا انام غربال دخلوا نأسلا هنأ ءانقفاو: أت

 رانلاو ءاملاو . ءاملاب هدربي مسج ضييبأ قا واثلاب تخل ةعفبصو مسج دي وست دارأ اذإ انم دعاو

 لعفلا كلذ سيلو « رخآلا لءف نم هل ًاعنام كلذ ريصي هيف عرشو امهدحأ هنم بلط اذإ ناداضت»

 ةحيصو هدر اوتو هنيختت كا ذيك و. امهنرب ىقاتتاالءرخآا نضايبتو - ديوست نآل لغفلا نم ًاعئام

 عمي ال ام هللا ق> ىفو « لسعفلا نم اا رصي ملو هلعف نم لعانال انذاه راص لءفلاف . هيف ىفانت ال

 ا !ءادج األ قائم لق ربط الام ١ خللا لاعفاألا نم ىلاعت دج ويف ؛ لعافلا عنمب ال لعفلا

 لعافلا عنمي دق وهف نالا كلذ ىف هضيدب ن هك : ل نآ ىف امسج دوشإ ىذلاك ل_عفلا نم 3 م

 الا تلارإ نأ نكتمملا هن كلم قلك ديب « لعافلل هعنم نم دب ال نكسلو عنميال دقو ادب

 ثحعبلا اذه تملع اذإ . لعافلا عنمت ال رخأ ًابابسأ عنمت هيابسأ نكلل الصأ ناناوعا نأقلعشردل
 . كدافأ دقف

 الوأ ركذنلو ( نابذكت اكبر ءالآ ىأبف «نالمقثلا ام أ كلا غرفا ا ىلاعت هل رق ىف قيقحتلا
 ىلع مرثك ادق هنف نورسفملا فاتخا لوَةنف «ىفاشلا نايبلاب هققح مث ْخ هعمل لاوقأب اكربت هيف ليقام

 ءسانلا لاتسا ةداع ىهام ىلع ديدبتاا جرخع كلذ جرخ مهضعإ لاقو «لعفلاب م يونا اولا
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 ملكا د ىلإ دئاعوه لاقي نأ ل متحو « اشي نم عضيو ءاشي نم عفريو ابرك جرفيو أبنذ

 د وهو موي امم فصو ةلج نوكي نأش ىف وهو موب لك ىف مهو عشب ىأ ماي فرظ

 0 ( نأش ى ره) ةلوقو“ةحاّلا مايأ قاأتني ىأ ىخاز مون ا 001

 ( راهقلا دحاولا هلل مويلا كلملا نل ) هيف 0 لاق ىذلا مولا نع نأش اهيف ىنلا مايأللا ةزيم فص

 ًاموي سيل هناآل مولا كلذ ىف لأسي الو «بيجلا وهو لئاسلا وه نوكي مولا كلذ ىف ىلاغت ةنإف
 قلعت نأش ىفوه وي ىف هنؤلأسي اع]و « مهريغو ةكئاللا وب شانلا نم نيائاسلابقاعتن ناش وع

 ىدرو ام ىناني اذهف ليق نإف ؛ هيف نولعفي أمي هرمأ نوجرختسي وأ هياإ نوجاتحي ام نويلطيف 0

 جرفي ,] أنذرفغي» لاقف ؟ نأشلااذهام : لاق نم باوج ىف مال.ااهيلع هلوقل ةافانمال ل وقن « ربخلا

 جيرفتلاو بونذلا ةرفخ» نم قاملاب قاعتي مسوي ةهوسوم مايالا ضدب لعجرلاءت هللاف ىأ « [ًاءرك

 نآشلا كلذرف ىلا: مايالا كلت ىف ( ضّرالاوب تاومتسلا نماةلاسو )ا نىلاجت لاقت منور كتل نع

 لع م2 لك انكرت :ولو ., اذهب لووقن ال فيك و ..,لئاس الوب اهنف نعادال نأب ةموسو» امضعل لءجو
 نأ الإ مهالا ؛ ماودلاو مدسقلاب لولا ىلإ كلذ 0 لعف هيف موي لك ناكسا همومع

 دل ا 1 .ىث لك نم تيتوأو ) ىلاعت هلوقك صرصختلا هلخد ماع لاقي

 عل فج دقو ؛ نأش ىف تقوو موي لكىف ىلاعت هللا نوكي روهشاا ىلعف 4 ةثلاثا ةلأملا )
 اهدعر اهرك ذب ةلوقعم ةوح أ و)اع لخبأ الف نسحلا: ةياغ ىف ةلوقنم ةيايلا هيف لوقن « نتك وه اع

 ىف نوكي امم فج لة! نأ هانع.و « تيقاوملا ىلإ ريداقملا قوس دارملا مهضعب لاقف ( ةلرقنلا امأ )

 نسح هجو اذهو ؛ دجويف هيف لءف'اب هتدارإ تقلعآ تقولا كلذ ءاج ادإف . تقو [ و موي ] لك
 ريسغتي ال ىأ , ىنغم لوألا لدم وهو ءابيدتب نوؤش ال اهيدب .نوؤش : مهضمإ لاقو ىتعمو أظمل

 نايس. نال ولا ناذهو , هللا هردق أم هيف ودييف هلعف هيف هللأ ردق تق ا كل قركأ ّ هنأب 2

 راوملا وي و راهتلا ىف ليللا لب ني ) مهضعب لاقو رغاط نب هللا دبع امر: باجأ هني نيف

 الياذ زعيو ءاعلس ضرعو اميقس قشيو (ىجلا نم ترملا جرضيو : كلل قم. جل اجرخو. لمللا ىف

 نسحأ وهو «أبرك جري و ًايثذ رفغيا» مالسلا هيلع هلوق نم ذرخ أ ءوهو كلذ ريغ ىلإ ؛ًازنرع لذيو
 امأو ) ىويندلا ىلع ىورخالا مدقو» :اننانلاراز حال يفور اع ا هان]و سمأ نيب ثرح غلبأو

 هنأل ضزالاو تاومنلا لهأ 20 و « قاخلا ىلإ ةيسنلاب اذ-ه لوقت نأ قرف ( ةلوقعملا

 ٌمربأ لوقت ماوي لك رهظي هلكت |! نأ نبع 06-5 هركح هيف مربأو ىذفو داوأ.ا 7 مح ىلاعت

 هلأستف ٠ هلع هب طاحأ امب هقلخ ملع طيح نأ نكمي.الو . . سمأ هقزري ملو نالف قزر:م ولا هللا

 قةحتي لعفلا نأ ره (ىاثلار انملعو انرظن ىف نأش ىأ ىف مويلا اذه ىفانه] اي كنإ موي لك ةكئالملا

 للعار ةريغ نكمأ »ل و, نوخآلا ئضحب ف .كوطقملا»كناج يف اوصاحرطأبل لعاقلا عما يع لا
 نوكسلا ةلازإب الإ نكع ال نك أسلا كير ( لوألا لاثم ) ةددعت».هوجو نم لعافلا,هراتخ هجو
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 هع ب 19-22 دفا

 « نأ 28 0

 ناب ذكن كر ءالآ ىأف نأش ىفوه موب لك ضرآلاو تاومسلا فن هلأسي ل ىلاعت لاق مث

 هيفو ؛ لوقعم لوقنم اذهو الرئه ( كبر هجو قب ) هريدقت لاح هنأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفو

 ءانف دعب هئاقب ىلإ ةراشإ ناك (كبر جو قسو) لاق امل هنالل ضتانتلا ىلإ ىضفي هنأ ىف ري لاك

 كناَع ريمضلا انأف اذإ امأو ؟,ضرال ىف نمل الود تقولا كلذ ىف نوكي ف.كِف « ضرالا لع نم
 ةيوجأ هنع لوقتف حيحصلا ىلع امأو ؛ هجولا اذه ىف لاكشإ الف [ انموي ىف ] ةيراجلا [ رومآلا ] ىلإ

 نأ(اهيناث) الوئسم هللا نوكي نأ مصيف « هللا ءاقبإب الإ قي الو هيلإ ًارظن ناف هنأ انيب امل (اهدحأ)

 اوضرف موقلا ناكف ؛ هللابالإ دوجو نكي ملو اونف اذإ لكلا نآل « ةقيقح ال ىنعم الرئسم نركب

 نوكيو ضرالا قف ناك نم ديخي و يف رارمتسالل ( قد و ) ةلوقنأ ( اهلاث ) لاخلا ناتسلب نيلئاس

 : لئاسم هيفو رهظأ وهو مالك ءادتبا هنأ ( ىناثلاو ) ال ورسم

 لاؤس هنأ ( اهدحأ ) اهوجو لمتحت لوقنف ؟ نولئاسلا هلأي اذام ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ىأ مالعتسا لاؤس هنأ ( اناث ) هايندو هنيد ىف هيل] جاتح امو ةمحرلا دحأ لك هلأسيف . ءاطعتسا

 . هداسفو هحالص هيف امعو هرمأ ةبقاع نع هلأسي دحأ لكف « وه الإ هملعي ال بيغلا ملع هدنع

 نإف ؛ لهاج نه مالا ةقيةح ىف مالك اذه لوقن . هللا لعو هلهب فرتعي دحأ لك سيل : ليق نإف

 كلا ةزَدَد هفارتكي هل. نتسادألا وهال اكذاراو اًضيأ كوالا :اهجبتاولا| ىفاةرهف ,دئاكم لهاج قه ناك

 ةاردقلا لو [غمواشر لواللاةهخولاو :ءةاكمإل كاي واغلب اهل أجرا ناك نإ و ياهل كيور هلأ أؤلف

 لهاج دحأ لك ىأ ملعلا لاكىلإ ةراشإ ىفاثلا هجولاو . هياإ جات ام ليصحت نع زجاع د>أ لك ىأ

 (ضرالاو تاوهسلافنم) هلوقو . رمأ «جارختسا لاس كلذ نأ (اهثلاث) تادوم ملا نم هللادنع ام
 رخآ ًاباوج حاصي اذهو ءانرمأت اذا و لعفن اذام انهإ : نوار ,ةبو موب لك هنولأ ١ كت الملا نم أ

 امياع نمو ( ناف اماع نم لك ىلاعت لاق لوَقي 1 د مل امل املا اق لوق ىلع لاكشإلا نع

 ابيف مهف ةيضرأالا كالا نم ابيف نم امأو . شيعي ال اهالولو هدمتعمو هناكم ضرألا نوكست

 كات ىف ءال د ىنفي ال ىلاعت هللا قبو اهيلع نم ىنفي اه دنهف « !هتلزاز مرضت الو اميلع اوسيلو

 ام دنع ىط لوقي مث ٠ نورمؤي ام نولعفيو مثرمأي اب مرمأيف لعفن اذام نولوقيو هنولأ يف لاحلا

 . لاكشإ ال رخالا هجولا ىلعو لاح ( هلأسإ ) لاق نم لوق ىلع اذه . اوتوءيف اوتوم ءاشي

 قافتا هيلعو ىلاعت هللا ىلإ دئاع هنأ روهشا ا رهاظلا لون ؟ نم ىلإ دئاع وه ( ةيناثلاةلأملا )
 رفغي » لاقف نأمشلا كلذ نع لمس هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام هيلع لديو « نيرسفملا



 لح ةياآلا . كبر هجو قبو : ىلاعتهلوق

 بطاخلاو ؛ ناف هادع نم لكنإف : ىلاعق هللا نيغ.دخأ ىلإ تفتلت الف عماسلا امأ اي ىأ كبر هجو

 قدا عضوم لهأ نه كياإ وكشي نأ تاق اذإ كنإف « مالكلا ىف ةدارإلا نع جرخ ام أريثك

 : لاقف عضوملا لهأ نم ناك نإو « ديعولا نع بطاخلا جرخ . عضوملا كلذ ىف نم لك كلل جال

 هسفأ 0 د>او لك ناك-ا اكبر هجو لاق ولو ؛ ناف هريغ نأ دحأ لكملءيل ( كبد هجو قو )

 داق ىلع لد أ ناك باطخ ريغأ هوه نارا هجو قد ١ و لاق ول : تأ نإف ءادملا نم كا لا هقيفرو

 عضوم عضوملاو ؛ رهقلا ىلإ ةراشإ ءاقبإلاو فطللا ىلإ ةراششإ برلا ىف باطالا ناكل وةن ؟ لكلا
 ةيداج ةداع برلا ظفا ىفو « باطخلا هسياع لدي مل برلا ظفاب لاق ولف « معنلا ديدعتو فاعلا ناي

 ىلاعت هللاو « ىل رفغا برو ءانا رفغا انبر: ىلوي درعلاف . ةفاضإلا عم هلا,عّتسا كرتي ال هنأ ىهو

 تقال ند رح ةمضص 2 هركذ ةفاضإلا كل ثيحو (نيالاعلا كنار“ مكابآ برو مبد) لوي

 ظفلو ( مب> ا مالس ) ىلاعت لاقو (روذغ برو ةبيط ةدلب) ىلاعت لاق ثيح , ظفللا
 نوك نأ لماعو ؛ هيب رب هأ ر لدم ابر هيرب هير لاقي 57 ,ردأ ١ ىدع آودطق#و ركي نأ لمتحي برلا

 2 ليل لخبلاو )2 م ادا 4 ع بل طال بط' اك بارلا ع ردصم وم خذا تزل نم ايكو

 ىذلا لدف ىأ لعفي لف باب نم لدعف ا 5ك اذه ىلعو 2 لعف باب نمد ل كلذ الاكل

 جرخيا مزالا لعف بأب نم هأ امض َناكلف 2 مكحأو ملعأ ناللف 5 اناق اذإ مف لاشي َ ىزيرغلل

 5 ىدعتلا نع

 مسي سيل هللا : اناوةك ؛ ىلا باب نم ةفص لكىلإ ةراشإ (لالجلا ) 2 ةسداسلا ةلأسملا 0

 هيف قيثحالاو ٠ ارد اع نوكي نأ لجو ٠ ًاجاتح نوكي نأ لج لاقي اذه و ضرع الو رهوج الو

 ليسو آل ميانع وهف « لعفلا ىف لال او :ةولا ىف اهاصأ ةمظعلا نأ ريغ ةمظنعلا' عم ئه لالا نأ

 باب نم قس ةفص الكل ةراشإ ) مار كتحذلال 1 لوهعم 0 ذ لك هعسي نأ 1 5 ف ءض لهع

 7ك كي كلذ ةحادثنإلا نا ١ نم امناف رب-صمأ لاو 4 ما 2 ماع ردأ أ 0 نإ قدك هن املا

 ل انا »ع 00 تايئالا 5 ع لبق ق* 525 تأ اهصو٠ ف لا باب نم ةلزتعملا داعو لا

 الو ثدح#؛ لسيف ماعلا لدم نسج“ ىلا كلذو ءلذل 1 | جات ملاعلا ٠ ا ملا ءأ] رهو قلذلا لوي

 ( هللا الإ هلإ ال ) هدايعل ىلاعت لاق انه نمو . امهريغو ملعلاو ةردقلا هل تبث مث نكمي الو « جات

 ريغنع ةيهإلا ىفنو « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح ساذلا لتاقأ نأ ترمأ » ملسو هيلع هللا لص لاقو

 هك سرل هللا كلوق ه- رن سيأ مس جلا تاق اذإ كنا 0 فص ؛هّللأ

 مارك الاو ريغلا ءان ه ىلع تنار للان نيةباس 0 تار أ ىلع نأ. رده نافصو (ماركإ) الاو لالجلا)و

 رداق مركم وهوق.بو ؛ هادع 5 هاذ نع ءانفر ةارأ د 3 زع دقو درفأا قبق؛ ىلاعت هئاقب ىلع

 ُْق هب قاعتي ع 1 3 للفلل ىذو ' نالددلا وذ ِ ءىرفو 03 كررت ند ممانف داع كجورف ماع

 .«ىلاثتر شاب رانا نزااةنروتنلا لتخا نيفقيعت



 ةيالا . كبر هجو قبو : ىلاعت هلوق 1

 نم ذوخأم هنإ لوقن ؟ تاذلا ىلع هجولا ظفل قالطإ نسح ىف ببسلا اهف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١)

 ال اذإ ناسنإلا 6 3 ناسنالا ةقيقكل فرعلا ىف لمعتسي هجولا ناف « سانلا فرع

 1 تل 1 ل 1 ا زتكلا ىمادجولا يع تاورادزر 5 لو رع

 ايش ىأر اذإ ناسنإلا نإف < سحلاب لص ىمآألا رثك أ ىف ءايشألا قئاق> ىلع نآّكْنإلا عالطا
 نإ مث « هضعيب قاعتي امتإو ىرملا عيمج قاعتي ال سحلا نآل ؛ هتبيغ لاح ملءي نكي ملام هنم ملع

 تا نامل نكس + هسدخ رمان ع هس اك ىار اداه م نسدملاو كردي سلا

 ماكحأب هيلع م ناسنالا هجو ناسنإلا ىأر اذاف« 01 ىلع لدي دحاو لك ةريثك ءاضعأ هبجو ىف

 ل.عتساف « هريغ نم هماكحأو ناسنإلا ةّميقح ىلع لدأ ناكف « ههجو هتبؤر الول اب حي ناكام
 ف لاقي ف مس سيلام ىلإ لقن مث ٠ ماسجاألا نم هريغ ىلإ لقن مث ناسنالا ىف ةَميةَللا ىف هجولا

 روطسملا وه اك ةبجاوملا نم هجولا نإ لاق نم لوقو « فيعض هجو اذهو نس> هجو اذه مالكلا

 رددملاو ردصملا نم لعفلا نآل . سكعلا ىلعرهألا ذإ ءىّتب سيلف ةيهةفلا بتكلا نم ضعباا ىف

 « هريغ هنم قتشاو لمعتسا مث وضعلل عضوام لوأ هجولاف : لقتلاب ناكنإو لصأالا مسالا نم

 . بدأالا ىف عرابلا فيرصتلاب فراعلا كلذ فرعيو

 ىف عوقو ريغ نم ةدئافلا تاصأغ هريغ وأ هللا وأ كبر قبيو : لاق ول 4 ةثلاثلا ةلأسملا )ل
 « ىلاعت هللا هلاق ام الإ هيف هج و الو رخآ ظفل هجولا مام موقي ناكام : لون « عدتبا وه ام مهوت
 ىنعم ضابلا دنع هللاو قلاخلاو بلاك ل عافلا ءامسأ ىلاعت هلل ةذورعملا ءامس الا رئاس.ن ال كلذو

 ءوعرلاتيبنأ اًهدعأ_لايتفالا دنع ناشدم كبر انلوقو ٠ كبر كبر قو : لاق ولف « دويعملا
 « تقولا كلذ ىف بوبرلا نوكسيف كبر ءاقتبلا ةلاح هنأ عم كبر قي لاقي نال كير كم

 . امهريغو قزارلاو قلاخلا قبب لاق ول كلذكو

 ١) هيلإ هجولا ةفاضإو برلا ظفا ىف ةمكحلا ام 4 ةعبارلا ةلأسملا ٠ رخآ عضوم ىف لاقو :
 نيروك ذملا نيعضوملا ىف دارملا لون ؟ ( هللا هجو نوديري ) لاقو ( هللا هجو مأف اولوت انيأف)

 نودبري ) هلوق امأو : ةالصلا كانه روك ذملا نأال رهاظف ( هللا هجو مه ) هلوق انآ . ةدايغلابه

 ليبسلا ناو نيكسملاو هقح ىرَلا اذ تآف ) لبق نم ىلاعت لاق ةاكرلا وه روك ذملاف ( هللا هجو (
 ف لرك كلاود وسملا وكتشان ال .ةدابعلا لع لدي هللا ظفلو (هللا هجوبنوبيرري نيذللا ريخ كلذ)

 كبر هجو ) لاقف لاسنإلا ةيبرت اهم ىلا معنا عضوملا اذه (.

 لوقي هن اكد-أ لك عم هنأ رهاظلا لوقت ؟ نم عم كبر هلوقب باطخلا 6 ةسماخلا ةلأسملا ١
 ليق نإف ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمت عم باطخلا نوكي نأ لمتحو « عماسلا امأ كبرهجو قبو
 عم ًاباطخ ( كبر هجو ) لاقو « نينثالا عم ًاباطخ ( نابذكت اكرر ءالآ ىأبف ) لاق فيكف
 لاَقف هللا ءاقبو ؛ د>أ لكءانف ىلإ ةراشإلا تعقو ( كبر هجو قبو ) هلوق دنع لوقن ؟ دحاولا



 ١٠١6 ةنالا كل كبر هجو قد: ىلاعت هلو

 2.2[ 3 ياسا ب ربه 2 عوض سس

 2م نآبذ ا جبر الا“ ى ف 21/١ مان ؟الاو لالجلا وذ ذ كبر هد>و قبو

 الف ءاقبلا امأ ء مدعو ثودح نيئيش نيب ايندلا ىمأ» «ناف رهف قابب سيل امو قاب ريغ وهو ضرع

 مسجلا نأب لوقلا وه ىذلا لطابلا بهذملاب تيبثت اذه را ل راسا ءاقبلا ند ل6
 ابلع نم تلق ىآل هوتلا كلذىا؛ ام هلوق لدب نم هلوقلوقتن انآل ءضرعلا ىف ليق ام نينامزّقمال

 نضأ رعاه ءاقامسج لواتي ضرالا لك ةنوك عم نمو « ناف اهيلع ام تلق امو ءهل ءاقب ال ناف

 مسجلا وهو هيأزج دحأ قبلا امإو ناكاكقسب مل عومجلاف ؛ ةيفاب ريغ ضارعالاو ةايحلا امضنإ
 قاب نسل اهيلع نمو اويلع ام سل قافلاف © نم ةظفل ةقفدكا قيرطب هيلع قطا سنار

 ىلع ثحلا ( امنه ) دئارف هيف لوقن ؟ (ناف) لاق ىلاعت هنأ ناب ىف ةدئاعلا ام « ةئلاثلا ةلألا ال

 ادإ لري الف ءرملل نوكي ام قوثولا نم عنملا ( اهنمو ) ؛ ةعاطلا ىلإ ريسيلا نامزلا فرصو ةدابعلا

 ريصلاب ىمالا ( انهو ) . هكامو هلام ىلع كد رسب عوجرلا كرتيف بهذت نل امنإ ةكعلا كر نك

 ريغلا داخنأ كر ( اهنمو ١) لئاز رصلاو بعاذ رمآألا نأ ىلع اري اهنلاب وهلا نانا رشا ل6

 لاوزلا ىلإ منمأ .نإف ىلاعت ةلثا' ىلإ برقا كرتو كوالا نم: كرقلاب.زارتغالا: ع رجلا سد

 نإو .« قءالا ديعل 5 هللا ىقلب مولبق كام نإ ؟ةنالل ٠ مظع مدن ىف بيرق نع م10 بيرق قاف بيرق

 ةللع ريكي ناك نم ىحتسيو « هيف ىنشتيو هنم 9 0 لكو قلخلا نيب قف هلق كلملا تام

 كرشلا كرتو ديخوتلا زرس> ( اهنمو ) « ةتودصلا ةراغ ىف قولا دعب هيلع هللا ءاقلف اعيمج انام َنِإاَو

 . دبع نآل حاصبال ىنافلا نآل ًاعيمج لاو رهاظلا

 : لئاسمهيفو«نابذكت اكبر ءال 1 ىأبف مارك لاو لالجلا وذ كبر هجوق يول ىلاعت لاق مث

 فالخ وهو وضعلا ىلع هجولا لمحت مسجلاو تاذلا ىلع قاطي هجولا 4 ىلوألا ةلأسملا 9

 الإ قيال نأ ىلع لدي ( ههجو الإ كلاه .ىث لك ) ىلاعت هلوق نآل نآرقلا ىنَعَأ لقنلاو لةعلا

 هللا تاذ ريغ وأ هللا ةقيقح ريغ قب ال ىنءملا نآل هيف لاكشإ ال قملا لوَتلا ىلعف : ىلاعت هللا هجو

 ىلعف : لاقي ال ءاهم لاقىتلا هلجرو ا هاا هدي قال نأ مزلي مسجلالوق ىلعو ل ماا رع

 كافملا 2 نادل 7 ةردق الو هللا لع قبال نأ مرلي ًاضيأ مكلوق

 4 2 تامحألل افأ ل وق نراك امنع تافصلا تج رخ هللا ةقمدح الإ كلاه ءىث 2 لك تلق ا : و

 نأ وهف لقعلا امأو ٠ عضوملا اذه ريغ ىف ركذي رمأ كلذف لقنلا امأ ٠ لقنلاو لقعلاب هنع باوجلا

 اذإو «ضرعلاو لوطلاو نرالا نَم هب ماق امو بولا "ل وان: "باو' "لإ نالفل"قذ 0 : لئاقلا لورق

 هتافص لواذتي ىلاعت هللا تاذ قدي اناوق كلذكف . هلذذو هبيج ءاقب ىلع لدي ال همك الإ قدي مل لاق

 .هدب قء'ال نأ همزل, وضعلا ىنعمب هبجو ريغ قيال متل اذإو
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 نا ابيلع نم لك : ىلاعت لوف 0
 كاس م سداو هس و

 «7 نافذ اماع نمد 013

 .رسخلا رمقلاككلوق قلعتم نوكيف رمقلاك سلا+لا نسحلا لسجرلا : لوقت كنأ اك « ةفورعم

 لج سار تتعب كلى كل كالا و لاجل اك فشلا ذ]: هريفلا اتاي ن وكف تلا تال

 ١ مالعالاك هلوق نوكي نأ دئنيح 0 نيشلا رسكب ت شاملا .ىرق 6 ةعبارلا ةلأسملا «

 دساللاك لجرلا لوقت الف 0 خلاد فراءملا فصوت الو ةفردم ىراوجلاو ةلما ماهم موق 2

 دحر ا دوك ا ل د اخ لو 1 ناجحا يشأ لدول هلا

 هناك ن وكيف اما فاكلا لمحت نأ( امهدحأ ) نيهجو ىلع وهو الاح نوكي نأ ىلع الإ حتفلا ةءارق
 َلَدْنَو مالعالاك لوي 3 06 اذه الاح ردقي ( اهمناث ( مالعالا ه6 :اغذملا ىَراَي ك١ لاق

 . ( لابجلاك جوم ىف ) هلوق هيلع

 نأ ىهو « ةميظع ةدئاف مالعألا عمجو رحبلا ديحوتو ىراوجلا عمج ىف 4 ةسماخلا ةلأسملا ١

 ر< نود رحبلا نوكيف « رحب ىف ةيراج لك تناكل رادحبلا ىف لاق ولو ء«ر>حبلا ةمظع ىلإ ةراشإ كلذ

 هالة كواربل ركل زوق ناك اذإ: امل "فل فاك لح ىلا: كاز هان نورك

 . ةلماك ةردقب ءاجإلا نوكيذ اذ هل>اسو امظع ع كاذ نوك

 ىلإ دئاع ريمضلا نأ حبحصلا وهو (امهدد-أ)ناهجو هيفو © ناف امياع نم لك) ىلاءت لاق مث

 ىلعوةيالا(اويسك امب سأثلا هللا ذخ ْوِي واو) ىلاعت لاق ةروك ذه نك مل نإو ةمولعم ىهو ؛ ضرأالا

 فرعي د> ألك نأ ىلإ ةراشإ(تامشنملاراوجلاهلو)لاق ا ىلاعت هن الك لذو « نسل ةياغ فبيترت هلذ اذه

 تابثلا ىلا رظن ورباا ىلإ جرخاذإف ىلاءتهللاةضبق ىف هلامو همسج و هحورف رحبلا ىف ناكاذإ هنأ, مز<و
 ىلاعت هللا ةردق ىلإ ةبسنلاب نيتلاحلا نيب قرفاللاقوهركذفهرمأ ىسنر اذ هل ىذلا نك لاو ضراللا ىذلا

 ةليقثلا ضر الاب وسر ناكل رظالالقاعلا نعمأ ولوءءاملاهجو ىلع نك هنإف ضرأ الا هجو: لغ نم لكو

 ىلإ دئاع ميةيقيلا هنأ( ىاثلا) هيف ةقيفخلا كللفلا بوسر نم لّعلا ىلإ برقأ هيلع ىه ىذلا ءاملا ىف

 انفاا ىلإ ايف: نم لك نأ ىف كش الو ىراوجلا لاق ىلاعت هن اكارليق ام ةرورضب هنأ الإ ةيراجلا

 0 دفن ةلاحلا كلا ىف هسفنل كلل عال وهو ىلاعت هللا كللم ىف هنوك راكنإ هنكم فيكذذ )ع كيرفأأ

 لوأالا حيحصلا نزأ ىلع لدي ( مارك إلاو لالجلا وذ كبر هجو قبيو ) ىلاعت هلوةو ء ارض

 - لئاسم هيفو

 ةدئاف اف ,ناف ضرأالا عم ضر الا هججو ىلع ام لكو ءالقعال نم ( ىلوآلا ةلأسملا إل
 . رك ذلاب ىلاعت هصأت لقاعلا ره فيوختلاب عفتنملا لوقن ؟ ءالقعلاب صاصتخالا

 لوقن ٠ نافب سيل دعب قاب وهذ ىنفيس اميلع نم لكو ىف ىذلا وه فافلا ( ةيناثلا ةلأسملا 2

 ناسنإلا دوجو نأ وهو : رخآ باوجو ٠ لصاو هنإ بيرقلل لاقي او ( تيم كنإ ) هلوةك



 0 ِّ ةيآلا .ت تاثشنملا رأ جا هلو : للحل هلو#

 نر 01 كالهلا هوجو مهلع خو قباكملاو ها 2 ملا مهوب

 . ةيآلا ( كلفلا ىف اويكراذإ ) ةلوقب ةراشإلا هيلإو :هيل] كلفلاو رَخبلا نوبسةإ !وناكام

 مزل اما تناكنإف : ةفص وأ ةنيفسلل مسا ىهو « ةيراج عمج ( ىراوجلا ) 4 ةيناثلا ةلأسملا )ل

 ملو ؛ فودرملا ىلع ةيراج ةفصلا نوكست نأ لصالا ةفص تناكنإو . همدع لصالاو كارتشإلا

 هب راجلا نأ ىادبملا نع لهو ىدحولا ةهض قووكن نأ نهاظلا لوك اه فرد

 كسلا دارت ةرملا نال ةيزواج ةكولمملا تيعتبو ,يردلا ردع فوم ] الئ رد ىلا لفل

 ع يا 5 ١ ا لات ؛ ناو كر مك 0 جاودزالاو

 ةنيفسلا لعق اقتشالا بيب تيلغ اهنأ ريغ . ىرجيت ىنلا ىه ةنيفسلا نأ نم انركذام لع لقعلا لذو

 لحاس ىلع ةدودشملا وأ ةنك اسلا ةنيفسال لاقي ىتج ؛ رجت مل نإو كلذ اهيلع 1 راص مث ؛ ةيراجلا

 ةعصلا عمه أو: كف وضرذلا كرت. ةلعلل هي راح هنلاجلا كقاميللو «رخ انا انملا هيراسم ا 1

 وهو نفسلا نم ةليعف أضيأ ةنيفساا نأ ىلع « تايراجلا نفسلا ىأ ( راوجلا هلوإ) لاعت هلرةف هماقم

 هرريغ دنع ةلوعفم ىدمب ةلعف وأ ءءاملا,نفبست,ىأ. تي ردر نبادنع ةلعاف ىعم ةلعف ىهو ؛ تدلأ

 امل ىلاعت هللا نأ ىهو ( ةيظفا ةفيطا هديفو ) كلفلا ىلع ناتي زاج ةنيفسلاو ةيراجلاف ةترودحنم ىنعمب

 كلفلا امل لاق ىمآلا لوأ ىنن ( اننيعأب كملفلا عنصاو ) لاق . ةنيفسلا ذاختاب مالسلا هيلع احون ىمأ
 ( ةنيفساا باأو هانيجتأف ) ىلاعت لاق اك ةنيفس اببامع ام دعب اهامس مث , ترج نكن مل دعب اهنآل

 ارجو كلفلا سمأ انفرع دقو ( ةيراجلا ىف 3 نلمح ءاسملا ىغط امل انإ ) ىلاعت لاق اك ةيراج اهاممو

 . ةيراجلا مث ةنيفسلا مث ؛ لكلا لبق كلفلاف ؛ اهب ةامسااك تراصو

 تأش نم تاءوفرملا ( امهدحأ ) ناهجو هيف لوقث ؟ تاشنملا ىنعم ام 4 ةثلاثلا ةلأسملا
 تاعوفم امإ و "حبلا ىف ةعفترم امدفنأب نه ام ذذحتو ةعفر اذإ هللا أشنأو ؛ تغفتزا اذإ ةبااللا
 ديعب ىتاثلا هجولا ليق نإف هقلخ ىأ قولخلا هللا أشنأ نه تادوجوملا تاثدحلا ( امهيناثو ) عارشلا

 رحبلا ىف تقلخ ىتاا ىرارجلا هلو لاق هن لك ؛ذلاب قلعتم ( مالعالاكر حبلا ىف 0 هلوق نال

 رحبلا ىف تعفر ىتاا ىراوجلا : لاق هن اكن وكيف لوألا ىلع امأو : بسانم ريغ اذهو « مالعأالاك

 دسالا6 ٌبْزمللا: ف ::ئرجلا لجزلا لوقت كنا 8 ركةءام دعت لك راقدلا رايب كلدوأ# العال
 اذإ لوقن « كلذك نوكي ال دساألاك برحلا ىف ءىرجلا لدب ملاعلا لجرلا تاق ولو , ًانسح نوكيف

 قاني ال قاخلا ىنعمب ءاشنإلا ناك فوصوملا ماقم تميقأ ةفص ةيراجلا نوك نم انركذ اهيف تامأت

 رثك أ نوكيف « مالع الاك رحببلا ىف ةيراجلا نقسلا هل َدَِح ريدقتلا نال ( مالعالاكر حبلا ىف ) هلؤق

 0 اا لا 1 مالع الاك رحبلا ىف ىر# ىنلا نفسلا هل :'لاق هن اكةردقلل 0

 وه ىذلا مل-علاكعوفرملا عارشلا اأو لبجلا وه ىذلا ملعلا عمج مالعأ الاف , ىلاسعت هللا ةردقب الإ

 تاشنملا نوكمو ءاملا"ىف"لتجلا' ئّرَج ىف تجتتلاك هكف' تلا قديلو "هف اك عولف أ لور



 ٠١١ تائشنااراو+لا هلو : ىلاعت هلوق . 2

 ا ابر ءالا“ ى ف 1 مالعألاك افكا| ْك تت تاَشتملاداو 1 0

 لاق ول نأ دري ناك ا متركذ ام نأ ( اهثلاث ) بذءلا ىف لوخدلا هنكسمي الف كانه لةثيف للا
 امهدحأ نأ عم امهدحأ نم جراخلا ذإ دربال ( اممنم جرخ ) هلوق ىلع امأف اهنم دحاو لكنم جرخم

 لخدو اذك دالب نم جرخ نالف لاقي ( ارو نرسم ارسل 21 لاتش لاو لاك بنم جراخ مهبم

 ءادتبال تسيل نم نأ ( ابعبار ) ةدلب ىف ةل2 نم تدب نم عضوم نمالإ جرخي ملو اذك دالب ىف

 نم حورلا تدجوو بارت نم مدآ قاخ لاقي ا5 ىلقع ءادتبال لب ةفوكلا تجرخ لاقي ا ءىث

 . دلوتي هنم ىأ ءاما نم جرخم ؤاؤالا كلذ كتف هللا مأ

 ملعت ةمعن عمم هللا امهركذي ىتح ناجرملاو واؤالا ىف ةميظع ةمعن ىأ (( ةثلاثلاةل أاملاا

 تايرورضلا قلخ ابنه معنلا لوقت نأ (لّوآلا ) نالؤف!باوجلا انو اسال قاخو نآرقلا

 ءاّقبلاا هب قال ونازل كرردك#و] نيكتتلا زج نكمأ, كلا عنضز األ كالاؤلاو اذن كام لهل لا سارا

 اهتمو.«رمقلاو سمشلا ءارجإو بولا عاونأاك ايرورض ركب ؛ مل نإ و هيلإ جاتحملا قلخ اهنمو
 ىلا كلفلاو ) ىلاعت لاق ا ؛ كلذ نم راحبلا قاخو هك اوفلا عاوت ا اي 0 مل نإو عفانلا

 لأعت لاق اك ناجرملاو قاؤالاكاءذا نكسي مل نإو ةنيزلا اهنمو ( سانلا عفني اسمب رحبلا ىف ىرسجت
 ةينامسجلا ىوقلاب قاعتت ىتلا ةعبرألا معنلا عاونأ ركذ ىلاعت هللاف ( اهنوسبلت ةيلح نوج-رختستو )

 نايب هذه لوقن نأ (قاثلاو ) (نآرق ار ملعلا 0 رلا ىه ىنلا ةميظعلا ةرقلاب اهردصو

 نم ناسنالا قا نال لاذ انسب اموكرذ مدقت دق من ل م ذلا ناب ال ىلاءت هللا باع

 منو هايل ساي واجلا او 1 علا كربلا عتاجتالا كانا قم كينان و متناذبا قار كا
 النار ازداوأ ال1 واتما كادوا ناكل: لر ةئفأ اذه تفرع ادإ "ًاقاعتإ "تاكل ةتلخ “7 قنا

 ل تع نظامنا رت المشعان نقال نأ!( اصلعت نم ةنانننإلا ياك )هلق, ةئبسا لعق هتلاف
 ؤاؤالا امبنم جرخ) هلوقب نيبو « بيع قول لصأ ًاضيأ رانلا نأ (ران نم جرام نم ناجلا قاخ)

 ركذي لف ء سوس ريغ هنكل ءارهلا قن « بيع ناووحلاك٠ رخآ قولخم لصأ ءامملا نأ (نايعولاو

 . مالع الاكر حبلا ىف ىراوجلل ايثنه هن وك نيب لب قولخم لصأ هنأ

 ذل سمزا مداد مكر .ال أف ) مالع ل حبلا قت اشاملار | رجلا هلو 2

 ضرأالاو اهيفامو تاومسلا هلو . هل ةصاخ ىراوجلا لعج ىف ةدئافلاا+ 4 ىلوأالا ةلأسملا إ)

 لضافلا نع الضف لمع ىتدأ هل نم هنع لفي الام ركذف « ماوعلا عم مالكلا اذه لوقن ؟ اهيلع امو

 .كلفلا اذه ىف دح ال فرصت الذإ دحأ ةةيقهلا ىف هكلءغالر حبلا ىف كلفلا نأ كمشال : لاف ءىذلا

 . ىلاعت هللا ةردق ةضبق ىف مهحاورأو مهلاومأ نأب نوفرتعم ىلاعت هللا ةمحر نورظتن» مهاكامإو
 ىلإ اورظنو اوجرخ اذإ مث هياكل فلاو ر>حبلا نوبسني و ٠ كلما كلو كلفلا كل نولوقيكلذىف مثو



 ٠م ةنالا :هقاوللا امك جرم : ىلاعت ىلاعت هلوف

 م١ نآبذكت كير الأ 100 ناب آو واول امم جر :
 هر رص 5

 ةردقلا ناب ىف ةدئافلا (ىناثلا هجولا ىلعو ) رايتخالاو ةردقلا ناهرب كلذف نيزيمتم ناكسم ىف

 لب لالا ىف ناجزتمال ايقالت اذإ نيءاملا ناف  طالتخالا نم عنملا ىلع ًاضيأ

 اذإ نكد « درابلاب جزتءال انامز هيف ثكمي مل نإ دراب ءام ىف هنم ءولم ءانإ سدغ اذإ نخسملا ءاملاك

 فتايقتل نأ ىلإ آباهذ امهالخ ( نيرحبلا جرم ) ىلاعت لاّتف جازتمالا نم دب الف اههترواجي ماذ

 . ىلاعت هللا ةردقب كلذف ناجزتءالو

 ىلع نايرجلا نع امهايإ هعنم نم انركذ ام ىلإ ةراشإ 4 نايغببال خذرب (هنيب ١ ىلاعت لاق مث

 نيردعبلا نإف . قابلا ىف هللا ةزد ةبو ضعبلا ىف ىلاعت هللا ةردق وهو زجالا خزريلاو «.امتداغ

 ( امه--أ) نابجو هيف ( نايغبب ال) هلوقو ؛ نركي ال دقو سوس ئضرأ َز 0

 زج امهالكنآءاملا لوقي ثيح ىعيبطلا لوق فالخب الا ىلع اههذدح أ لظي ال ىأ ىغبلا ن
 نالطي ال ال ىأ بلطلا ىعم 00 زم نايغببال لاقي نأ ( ايءناثو ) كلذ ناب ال امه لاف ؛دد:او

 يق ماتو لبا سلا الزكام كاين را 0 وهو « رخآ هجو هيفف اذه لغو : انش

 نوكملاو ةكرإلا:يلطياشنأ (ئابطاا لرةباان#التعا /التضأ هلت ناظر الو ماذا ناكل
 9 مضو# نع عضو» ىف

 : لئاس٠ هيفو 4« نابذكت اكبر لائق تاج 14 تاتا كم جرخم ١) ىلاعتلاق مث

 جرخأ 0 ءارلا حاب ع 5 حر نم 0 ءىرش أمف يلا 3 ءارقأا َّق 4 ىلو اللا ا 1ا 0

 نونلاب جرو هللا 00 ىنعمب ءارلا رسكب ج 53 ناعرفرم ناجرلاو واؤالاف نيهجولا ىلعو

 ناجزملاو رذلا رابك ولؤالا «ناجرملاَو قاؤللا بصني نيتءارقلا لغو ؛ ةزودكتلا!ءارلاو ةاؤدإلا

 5 مالا رجلا وم ناجرألا لدقو هراغص

 ن' هنع باوجلا لوقت ؟ (,نم لاق فيكف حلالا نم الإ جرخ ال ؤاؤالا 4 ةيناثلا ةلأسملا 9

 ق' وبال ىذلا ساناا ض.ب مالك نم رايتعالاب ىلوأ ىلاعت هللا مالكر هظ نأ (امهدحأ ) نيبجو

 حاملا نم الإ هرج رجا ءامةزاصاؤخلا نأ هر كولا ال114 جرخ ال ؤاؤالا نأ ملع نمو ؛ هلوق

 صأب جرخ فدصلا نأ متاق مل انملس ريغلا ىف دج وبال نأ اذه نم موا. ال ىكل ؛ هيف الإ ةودجو امو

 نع تءفخ 5 رهاظلا ةييا اولا ود او مارا و فيك و حاملا افلا هلل نذعلا تال ند هللأ

 ) اهنا 7 مهيلع ردبلا رد ف ف 0 مأ قخ ال فيكف داليلا اورادو زو اهملا اوءطق نذلا نات ا]]

 (ءاهننح ألا هاج افي لوقنف ملاملا رحبلا نم الإ جرخمال هنإ قاؤالا ىف مرق حص نإ لوقت نأ
 مث امهاقتام ىف دلوتي هنأ ( امينا ) ءامسلا رح وهو رطملا نم الإ ؤلؤالا هيف دلوتيال فدصلا نأ
 لئاوأ ةحولملا ىبتسشت ىلا ةمحرتملاك ةولملا ًابلاط هيف ردلا,داتعتا ذننع حلالا ىف فدصصلا لدي



 ةيآلا : نيوخلا خرمد ىلاعت هلق ٠٠١٠

 لاق كنكقن همه برش 8 1 لا ىعم ناك 0 م نك اذإ ؛ م نا ها ةااكللا 0

 جراملاف مزال ءارلا رسكن جامو كك 26 لوشن ؟ 1ع رك نم لد مو 3 نم جرام نمد م ) ىلاعت

 ىزيرعلا َْق لصاللاو بزب وا لعف ىف لصالاو 2 حرش ل عر جاسم نم ع ملاو

 . عضاو ا نم ريد 2 لعق تل ىزيرغلا م هل تدشاو٠ مزال ن0

 رحبلا ( اهناث :) نس رخال ىو ءامقأا >2 ( اهدحأ ( هوو نير>بلا ىف 2ك ةعااعلا هل ةلأملا ١

 حام اذه هبارش غلا س تارق باذع اذه نار>حلا ىوتسو امو ) ىلاعت لاق اك حلالا ردحبلاو ولحلا

 هنإ ( نابذكتت ) هلوق فو نيقرشملا ىف ركذام ( اهثلاث ) لوألا نم ربظأو حصأ وهو (جاجأ

 0 للملا رحبلاو بذعلا ردحبلاو ضير ردو ءاكنلا رد هيف لدف نبرداملا نيعونلا ل هراشإ

 رابخأ هب دروو ةئحلا لع باوصأ هب لاق اكءاوملا هب طاحأو ضرألا هيلعو ضرألاب أطيحم أرح

 ئكرالا] ىلع نايغس »ل اهل مث 5 طرا رحبلاب لاقت ل ضرالا َّق لإ راحبلا هذهو 5 ةرووشم

 لع ىلإ رظنلا دنعوأ كم ناسذإلا اهذ خت. ةزرا, ضراأللا نوك-تل ىلاعت هللا لضفب اهارطغي الو

 7 رمل ف نررك نأ ةعرطإ ضرالا عضوم مثدنع ناف 2 مالكلا ىف جاجلتي و ىعب م.طلا راح ضرالا

 بسرت ملو ءاملا نم ضرالا تربظ فيكف مهل ليق اذإف « هبناوج عيمجب طع اسأل وكرو

 نه ليلق هدنع نوكي ىذلاف ؟ بذا اذامل لبق 2 ٠ اهناو+ ضب ىلإ را>بلا باذجال نولوةي

 نم ةيدس لعب لمعلا م نيرك ىدذلاو ) هنديشمو لات هّللأ ةدارإب هلعجو قملا ىلإ عج لقعلا

 رداآلا را ىو 03 عر دعب ةرد ما لك ف مطقنيو 3 امتالباقم فضاتخا و ابعاضوأو كا اوكلا

 نرد ضرالا ض ؛ ىف درب" بجوأ ىذلا هجولا ىلع تفاتخا مل بك اوكلا عاضوأ هل لبق اذإ
 . ىلاعت هللا هاده نإ قملا ىلإ عجريو ( رفك ىذلا تهبف ) ىلاعت لاق امك راص رخآ ضب

 لو ؟ ( نايقتلي ) ىلاعت هلوق ىف ةدئافلا اف طلخلا ىنعمع 3 ناكاذإ « ةعبارلا ةلأسملا )

 نا.هتاي ثري للاكل دنع امهرو صضعحد)ر َْق انمذعل كذاوأ 2 ( نير>لا جرم ) ىلاعت هلوق

 لاك نايقتلا اددأ لارج ((يطيلم اقع يفضي الاغتابتبا قككلاآو ءاعتل الا, طاالتخالا ا( أش. ناءاوأ

 ناجع ال و نالا ىلإ نايمتلي مف الكنز 1 هربدق فوذ# ن رم لاقي نأ لع هلو 2« نيرحب لا نم

 قو ضل ىلع (عمذعل نءاملا ل نأ اذإ هناف عفنلا ف ةرددقلا رارظإ ةلئافلاو ) لف الا ىللعو (

 )2 هللأ ةردقب و هلأ ةردق وه ىذلا خزوباا امنمعنمع و ءاقتلالاو ندارإللا هتداعو هّللأ قا ” (ىيعيط

 نأ : ىهو ةيبكح ةلأسم ىلإ ةراشإ هيفو « نايقتلي لاح ىلع انكي مل اذإ ام ةردقلا ىلع لدأ نوكي

 دنع نأ ريغ قيئزلا ءازج 7-02 ىلإ بيذج:ب ةضءب دحاو زيح هل ءاملا نأ ىلع اوقفتا ءامحلا

 نييعيبطلا نم هللأ هاف وب لو هكدا ىعدب نم دذعو هيلع كاإذ ىلاكت هللأ ءارجإب كإذ نيققلا ءاكحلا

 ايقب امهإ مث . ًادحاو («مناكم نوكي نا امهنأش نم ىأ ( نايقتلي ) هلوّتف . هعبطب هل كلذ لوي



 0 ةيالا . نيب رغما برو نيقرشملا بر :ىلاعت هلوق

 نفاخ ١ ةطووع سوال 00 كسرت [0200-

 © م2 نابذكت مر ,الاع 6 621١17 نيبرغملا برو نيئارشللا بار

 ملأى - 2 يو -_- ا م سوال هرم ةهامعادم سس اسس ]ل

 كر ءالاَ ىأيم «؟١٠د ا معمل 0 27 امس 2( كا ننيولا 00

 4 سرع رح 2

 ىرد نابذكت

 نماثلا نأ ىلإ ةراش] واولا رك ذن نماثلا دنع برعلا نإ انلقو انت ام ةيئاعلا يلع كدت ىلا ةدائازلا

 قلخ ىذلا وه : لاقو ٠ ةلءاكلا هتردق ناب ىف عرش لواألا ةعبسلا مام كعمل رخآ قا م

 قلأو 1 ةيشسلا نط فاست ىلا روت ملا ةرينكتلا 7( الا ىاشد) رانارم نادلاو انو قمنا

 نأش ىف وه موب لك) هلوق ىلإو ةِناَدلا هيلع تلدام ىلإ ترظن اذإو ( نابذكمت ) ةئماثلا الع تلد
 ىنلاءالآلا كلت ىأبف ل وقيم .هتمظعو هتردق نيب هنأ ركذ ام ةك كل رهظي (نابذكن ايكب رءال 1 ىأبف

 كابللا كلن دنع همام يكن نادك لان اعذذع

 هوجو هيفو ( نابذكت م ا ؛ نيبرغألا برو نيقرشملا بر ال ىلاعت لاق مث

 ىلاعت هناأل « ةدايز عم قبسام ةداعإ كح ىف دئنيح نايبلاو ؛ اممرغمو قاب سم.شلا'قرشم اهوأ
 نائينإلا َّقاَخ ):نكذ" كلو« نيتزغمو:نيقارشم (ل' نأ لع”لد ( نابت 'رهشلاو قلهشلا») الافااخلأ

 تصاوير وءانشلا “ابشع قالا ناطاصلا ]نود قوت موقت غال وكلا قا

 فلاخ برغمو قرش. سمشال رهشأ ةتد نم موي لكنأ عم ((هصاصتخأ ىف ةيكمحلا ام ليق ناف
 نيذرطلا ىلإ ةراشإلا و فيصلاىف اه-افترا ةياغو ءاتمشاا ىف سوشلا ظاطختا ةياغْلوقن؟ضحبلا خ

 امني ام هل نأ مهفيو برغملاو قرشملا هل 2 كلم تعتز اف 'زئافلا ل 0 ا ا ب
 هناكفا ناسلل لأ ليضحل اق ايم ءاذكنأ ايراد نيرصاخلا نيعولا ىلإ ةراشإ ةينا'لا(تلاثلا) 0

 عباوشلا رعش كلاقت وأ لكلا لو انتق ناقرتشمرلاىاهذ :اهزيغ :قالدتلولا لذكملا )ات قس ةاركلاف

 عمجا ىعم ىف ةيذثت وهف امهريغ قرم نم لقفاعلا امممإ] ضرغي امو رمقلاو

 4( نابذكت مكبر ءالآ ىأبف « نايغبيال خذرب امهنيب + نايقتلي نيرحبلا جرم ١ ىلاعت لاق مث
 : لئاشم هيفو

 امهو برغملاو قرشملا ىلاعت رك ذ امل : .لوقنف اهلبق اب ةيآلا قاعقا ىف 6( ىلوآلا ةلأس 1

 ئري انك كلفلا ىف نابرحيأ رمقلاو . سهلا قالا نيزدعلا نك ذ: كلذ بنانا كلقلا فناتك خ

 نيبرغملاو نيقرشملا بيقع نيرحبلا ركذف ( نو>بسي كلف ىف لكو ) ىلاعت لاق رحبلا ىف ناسنإلا

 نكس , تْرَدملاو قش الب ازحبلااو .ىبا) ناتضع بالحبال :ةرانقإا انهن فسر غلا ةنيقرربتشلاا نآإلاو

 . ًاروكذم نكي ملام انمه ركذف ( امعضو ضرآألاو ) ىلاعت هلوقب ًاروكذم ناكربلا



 ةيآلا 0 رأن دف كسل قلخو : ىلاغت هلوق 1/1

 اني

 د٠ نابذكت د ل ىأبق 1٠ دان ن ه جرام ن رم نا 0

 ناهجو ناملا قو ناب 0 كر الا ئىأت 0 2 ران نهد جرام نم ناجلا 71 مش

 نجلا وه ) اناث ) مد 1 3 مرسال وب 1 وه انهر ىكاذملا ناسنالا نأ اقول وه ( اههد>أ (

 سنجلا مس ا نجلا وذل ف ؛ حلامو حلم لاش 3 2 دحاو باب نمد نافصو اا ناجلاو ه4-سفتب

 ١ حالكتيملاا لن
 7 ه4عم لسعفلا ىدن لعاف هل معي الو لجرلا نجد لوقت برعلا نأ رهو 4 ثدح هيقو 7

 0 ل و ىلع رصتقيو ؛ هب ملءلا مدعل لعافلا ركذي الذ «نو:< 2 ند كنان وك

 مدآك نجال ناجلا نآل ملع مسا ناجلا لوقي ال لواألا لئاقلا نأ مع نأ كغ دإوأ < نور انج

 ف لواللاذ 84 مدآ انو 1 ناثنالا نم دا كك َن 7 مم وبأ نالكأ نه دا ارألا نأب لوقشي انعإو 0 8

 نم هذعل نمو « ران نوه ٠ قاخ لواللا نجلا كلاذك 2 هياص نمد ىف ا هد-ءل نمو ؛ (لابصاص نه ىف ةاخ

 ةبودشملا رانلا وه جراملا نأ ) امههدحأ ) ناهجو هرف مش طال جراملاو ) جرام نم قاخ 4 رذ

 ىلاعت هناأللف ( ظفالا امأ ) ىنءملاو ظفللا ثيح نم حصأ فاثلاو ةيفاصلا رانلا ( ىناثلاو ) ناخدب

 نمد هلوق ناف بهذم نم غوص رده لئاقلا لد اذهو 2 4ك نام ذأ ىأ ) ران نم جرام نوم ( لاق

 ةظاتغ ةفلدع اكازونأ نر كاهنا ريغ بهذ نم لكلا ىعملا نوكف طالخالا بسانت نايب هيف . بهذ

 ىلع رصتقا ولف اذكو اذك نه لوةيف اذامب طاتخم لوقت نأ كللد طاتخم حق اذه تاق اذإ ام فالخ

 (ىنعملا امأ و) د :أميلا نم بلط مب طاتغ هيلع هراصتقا ناكل ًاضيأ هريغو نمو 4م ناكو ف نهد هلوق

 نه ناجلا قاخ نأ نيب كلذك رح نيط نم ىأ ( لاصاص نم ناسذالا قاخ ) لاق اي ىلاحت هنإللف

 تب وق اذإ رانلا لون 9 صااغ هنأ 2 1 ىعع جرام هلوق 2 ف 58 لق نإذ هضااج ران

 ةطاخلا ءازجالا نيد هيف ريع ال اذلخ اجامل جرزتمملا 0 سضعل ف امضعي لخدو 2 تهتلا

 هنم برق نإ 8 روجسم لا روزتلا ف ررظي كلذو 5 ريتا نيطلا 2 م« ةدحاو ةقية> نم ةالاكو

 نيياسو ' ةيضرأ ارجو ناك ا نيب لقعيال صضعءبب امضعب جرام كلذ كف هقرح بطخحلا

 لاو ندالا ع باطخ ( عكر ( هلوق نأ اند (اهدحأ) هوجو نه دنع باوجلا لوقت 9 ناجلا

 نيد ثيح؛ ناسنإلا ىلع لاكدت هّللأ لضف ناي هنأ ) اهنا ( هددو ناكيلألا ىلع لب مينلا ايمملع ددعإ

 ناجلا نم لضفأ ناسنإلا لءجو 2 فيطل لع ند ناجلا قاخو 2 ردك 7-5 لصأ نم قاخ هنأ

 (اهتلاثر هللا ءال آب بذكي فيكف ىلاعت هللا لضفب الإ فرشلا لان ام هنأ مع ؛ هلدأ ىلإ رظن اذإ هناف

 ُْق اهر د ىلا ةيناعلا معنلا نيب اك كاذت هنا © فمعتلا نايبل ال ةردقلا نانيل ةرو لم ةيآلا نأ

 ُْف الوةءدو ةعبس ره ىذلا نيكألا دذعلا نع ميج ورح نا..ل ةيناعلا 0 0ك 2 ةروسلا كاوأ



 61/ راذفلاكلاصأ ص نم ناسنإلا قاخ : كاك أ و

 ءلود ناجل 0 ناندعلا 0

 مظعأ نكنل : دوصقملا ليصحو هوركمملا عفد ىف ةرصحنم ممنلاو ؛ سنإلاو نجلا عم باطخلا

 قالغإف باوبأ ةينامت الو ةنجلا ميعذ دصاقملا متأو ( كاز ةلينلهو ) منهج باذع تاهوركملا

 ىسنجرىلإ ةبسنلاب رعنلا كلت تربتعااذاف ٠ مارك ]وةمعن هعيمج ةيناهلا باوبآلا حتفو ةعبسلا باوبآلا
 « مالكلا ةدئاف نارل ىلوآلا ةرملاو « ريرقنلل ريركتلا تارم ىهو ةرم نيثالث غابت سنإلاو نجلا

 نايب لع راصتقا هركذ امو ٠ ةرخآلاو ايندلا معن زك .ذ ىلاغت هللا نال .اففيعض رهو لوم:ءاذهو

 نم في وختلاب قاعتت تايآ عبس ركذ ىلاعت هللاو ةعبس رانلا تعا يأ تأ او 1 عبارلا ) ةرخآلا معن

 ( نآ مب نيبو اهنيب نوفرطي ) ىلاعت هلوق ىلإ . ( نالفثلا هيأ مكا غرفنس ) ىلاعت هلوق نم. والا

 باوبأ ةينامت ةتج لككلو (ناتنج هبر ماقم فاخ نملو) لاق ثيح نيتنج كلذ دمت رك ذ ىلاغن هنإ مث

 ىأبف ) تارم ىنام في ,ختلا تابآ نم انركذ ام ىلإ ةروسلا لوأ نم ركذو ٠ نيقتيلل اهلك حتفت

 اديب دقو . ةعبس وه ىذلا ريثكلا ددعلل ءافيتسا ريركستلاب ريرقتلل تارم عبس (نابذكت امكبر.ءالآ

 عرمجملا راصف . ىلاعت هللا .اش نإ أءرط هنم ديعنسو ( رحأ ةعبس ) ىلاعت هلوق ىف هصاصتخا بيس
 نيعكجلازو. ا ببصأللا :ىشنو عملا نات ةزييتكذا مهنلا برةع ىه ىنلا ةدحاوا .ةرما ةرض نيئالث

 . ةرم نيثالثو ىدحإ راصف راركت

 وه ( امهدحأ ) ناهجو لاصاصلا ىفو 4« راخفلاكلاصلص نم ناسنإلا قاخ ل ىلاعت لاق مث

 لاقي ليلصلانم ((همناثو) لولصلان م ذئيحلاصاصلا نوكي و « نتنأ اذإ محالا ل صنم نونسملا ىنعمب

 ضعب ىلع هضعب عقي ىذلا سبايلا نيطلا وهف اذه ىلعو ؛ ترص هنم ثدح اذإ اليلص ديدحلا لص

 ةءفد هنع لصفنا مث ءىثلاب قتلا اذإ ىذلا رخلا بزاللا نيطلا وه ْدِإ « تود ايم امف ثدحيف

 هنأ نآرقلا ف درو فيك لاصاص نم قاخ اذإ لاسنالا لِيق نإف ؛ توص لاصفتنالا دنع هنم عمس

 لاق“ انآ. :-ةلاراقن كلذ ريغ غل] اكباهم اءاطت نمو :أحتا قم وا لييطلا اقم قام هنآ دوق و تاأرتلا نضيبوللخ
 أمح نمو لاصلصلا نم قلخ مدآ نيصفت رابتعاب كلذف ؛ ىرخأ نيهم ءام نمو . ةران بارت نم
 قاخ ديز لاق نأ زر#و' ةدالوأ ا مدآ قاخ الولو « نبهم ءام نم اوةالخ هذال

 تلد: ةيَقوأ أه فوم هةعبوالءنيط كم هلاوهاجلأا ل هلل قادم ابجي و [ىذلا ادداسأ نق اأو
 , ًابزال مث اونسم أ مث ًانيط راص مث ؛ بارقلا نم الوأ قلخ مالسلا هيلع مدآ نأ ىلإ ةراشإ ومف

 لمعتسم فزلا وهو راذلاب خوبطملا نيطلا راخفلاو ٠ كلذ نمو « كاذ نمو اذه نم قلخ هن اكف

 تتفتلا هنأش نم ىذلا بارقلا نأ كلذو « لالا ىف مالعلاكر خافلا ةعلابم وهو  قاقتشالا ل صأ ىلع

 . هساتح دارفأ لع رخش اناا عمن هلو تتفق الو 5 تاعءئاملاو ءاملا فرظ لد ثيدح راص اذإ

 «وو رخل إ+و



 ناب 1 كر ا ىأبف 3 ىلاعت هلوق 55

 مرهعلا وهو هريغ بطاخ لا نأ ىلع كد 1 ناشذالا لاق او 3 وعم اياطَع ا مالكلا نال

 نال انهاخو 3 راخفلاك لاصاص نم ناسنإلا ا انإ 8 نوم اهالي قالا اممأ لاق 01 ريص.ف

 ىلاعت هللا ءاش نإ ةروسلا هذه ريف” نم عضاوم ىف نايبلا قاب ىتأي سو . ران نم جرام نم
 ىرم ذإ تافتلالا تأب نم ره لو 4 بطاذ ركذ ق.سا مو باطخلا ْق ةكنل الد ( ىناثلا (

 اهمأ اوءوسأ لاق ) نآرقلا مع قمكرلا ( لاق 1 هزااكف ) موس نم لك عم باطخلا ىلع ةرودسلا حاتتفا

 فق اولاك هسفن ضرفي هنأ ىلع بذكسملا.لفاغلا هبنأىلاعت هناك رجرلاو عيرقنلل باطخللاو «نّؤنماسلا
 اذهدنعهنأ ك شال ,بذكت ىنال 1 ىأيفلوقي مث ءاذكو اذكب كيلع تمعنأ هبر هل لوقيهبر ىدينيب

 دارا اعطاخاذإ وترلاةظفلا ناشحا, لق:ةنتاملاام (قبلاثلا) ةبّيغلا ,نضرفهدنغن وكلال ءايحتاتتا ىحتسي

 ىلإ دنسملا ببذكتلا لع فيكف ملكمملا رضاحلا وهو نابذكت مير:لاق ملف دحاولا باطخ

 ةراودلا“ف لوقت © باطخلا (فاقلأ ناكنايدكتت ىنأل [ىأب#لاقأىلو:كيئاغلا, لع ًادراو كاملا
 (مهانذخأد) لاقو ( انتايآب اوبذك ) لاقو (رذنلاب طول موق تبذكورذنلاب هوك تبذك) لاق ةمدقتملا

 ىلاعت هلل فب وخلل كلذ ناك ثيح ماكتملا ريض ىلإ دا. ءالاب امك(رذنو فاذع ناك فيك) لاقو

 ) مانذخأف ) هلوق لثم ميظعتلا ىف ناك ال كلهملا وأ رداقلا ممذخأ لاق واف ىشخي نأ نم مظعأ

 نوكيف ىفرعت ىذلا انأ لوي ةوقلاب رومشملا نأ اك اذهو ( هسفن هللا كرذحبو ) ىلاءعت لاق اذهلو

 دنع.ةرودلا كلت ىف المعتسم سفنلا لإ دائسإلا ناك الف. تذعملا انأ هلوق قوف ديعولا تايثإ ىف

 هن أكف برلا ظفل وهو ةبيهلا ليزي ظفل ةمحرلا ناب دنع ةروسلا ءذه ىف ركذ بيذعتلاو كالهإلا

 هنوكو ةيالا هذه ريركت ىف ةمكدحلام ( عبارلا ) اكابر وهو ( نابذكست اكبر ءالآ ىأف ) لاق ىلاعت

 اذه امأو ريرةتلا ريركستلا ةدئاف نإ (لوآلا) هوجو نم هنع باوجلا لون ؟ةرم نيثالثو ىدحإ

 غلابي ال نأ ىلوآلاو سانلا ناهذأ تاردقملا ريدقت ىلع علطت ال ةيفيقوت دادعالاف صاخلا ددعلا

 ثيح هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لوقب اكسمب ىلاعت هللا مالك ىف ةديعبلا روم الا جارختسا ىف ناسنإلا

 لاقو هديب تناك اصع ضفر مث انرالا انف هاتفرع دق اذه لك نسع ةروس هتءارق دنع هسفن عم لاق

 اذه نم مكل نيب ام اوعبتا لاق مث بالا ام ىردت ال نأ رمعاي كيلع امو فياكتلا هللا رمعل اذه

 (ىفثلا باوجلا) ىلاعتهللا ءاش نإ ةروسلا ريسفت ىف ىلاعت همالك ةدئاف ىنأيسو هرعدفال امو باتكلا

 ىفام نابل تارم عبرأ ( ذنو ىاذع ناك فيكف ) ةمدقتملا ةروسلا ىف ركحذ ىلاعت هنإ هاناق ام

 اهانركذ دئاوف دادعأالا نيب نم عبسااو ثالثللو ريركستلاو ريرقتلل تاره ثالثو ىعملا نم كلذ

 ءالآلا ركذ تارما ثالث باذعلا ركذ اسلف ( رحأ ةعبس هدعب نم هدمب رحبلاو ) ىلاعت هلوق ىف

 تارفر ادثع:ةروك نق ءالالا ريرقتلل ةرم نيثالثو ىنعملا نم هيف ام نايبل ةرد نيثالثو ىدحإ

 نهر الملا« مع#ان اةيالالاب اسره .ةلاطمتر هلو قا كلوللإ اهوا [!تااذملا :ركف اكانرمإ ةقاالضأ

 نال ىلو الا ةرااىف نايبلا دعب ريركت ةره نيثالثلا نإ (ثلاثلا) « (اهلثم الإ ىزجب الف ةئيسلاب ءاج



 6 نايذكت امير ءالآ ىأف : ىلاغت هلوق

 سنجلا نم مانالا ىفام ىلإ ريمضلا داعف ؛ هركذ قبس دقو سنإلاو نجال.. مسا مانآلا لاقي 0

 ( ناجلا قلخو ) هلوقب دعب نم رهظوأ 1 +ا) و( نأ ذالا ) مسا مان :ّلا ( اناث )

 لوقت « ءىث هنم ركذي مل نإو « ىونملا ىل !] ريمضلا دوع زاج دقو ال فيك و ءهللإ ريمضلا دوع زاج

 طوع 4 تطاخلا نكي نأ( لهلاث ):ىارمعو ديز نم, رزخ الجبأ [عردإ.ال

 انهم باطل ارو اهلل ريمضلا ةاعف.. ىناللو وكل دنا ( قاثلا )ا,تدلمتلا العأ [ننايتتكت رج نامل

 راوكحتا اداملاو ةعاورطفاب «. قدك نو ال1 يات بدكم كل رمال ىاف( كلاب )

 .ىث قي الو لكلا رصحني مهب نامسق هيف لخدي ماعلا نكل « مومعلا دارملا ( عبارلا) ديك أتل

 معي هللا تاق وأ ؛لسقخي ال نمو لَمْعي نم !قلخ لالش: هنإب تلق اذإا:كتإف ا. هنع الراحل ماّكلا| نم

 نامسقلا امأ اي لاق هناكف ٠ ميمحتلا مزال, ةرصاحلا ميماقتلا نم كلذ ريغ ىلإ رهظي مل امو رهظ ام

 رصحلا لصحي الو الضأ نيرمأ نع جرخمال رداخلا ميسقتلا نأ ٍلعاو ( نابذكمت اكبر ءالآ ىأبف )
 امإو داوس امإ نوللا تلق اذإ هلاثم . رخالا. ىف امهد_-أ ىوط دق نائسق كانهف داز نإف.. اهم الإ

 انا اوبن اًملو دونأرام] كولا تلو: كل تءاكفا اه ؤلرغ طم] نقار كالاذإ لت ةوهخلم تار عطا

 ةلج ىلإ كلذكو ةرمح سيل اماو ةرمح امأ ضاربب سيل ىذلا مث . ضايبب سيل اماو نضايب
 (سهاخلا) هللا معن ركني نأ ءىثل الو دححال سيل نأ ىلع نيرصاخلا نيمسقلا ىلإ .راشأفب؛ تاهيسقتلا
 ىف 5 كلَقلا نود ناسالاب نوكي دقو .. نيةفاثملا ىف م. ناسالا نود: بلقلاب نوكي دق ببي ذكتلا

 لاعت هنءاكف باقلاب وأ ناسللاب نوكي نأ نع جرخ ال بذكلاف « ًاعيمج اهب نوكي دقو نيدئاعملا
 دناسعملا نكسمي ال. ًادح تغلب معنلا نإو . نابذكت اكبر ءالآ ىأبف ناسللاو بلقلا:اهيأ اي : لاق

 ناقل الا عمنا نلت الكا طورال وضرلاب ببنك وع ةنكلا ( ندلحللا مة دكت لعل رنا

 ىأب نابذكملا اهمأ اي : لاق ىلاعت هن اكف:سفن لاو قافالا ىف ىلاو نيهاربلاو لَدقِعلام'بذكمو

 ةينادحولا تايآو :.( نآرقلا ملع نمحرلا ) نإب ةلاسرلا تانأز ترهظ دقو: + نايذكت اكبر ءالآ

 نوكي دق بذكملا ( عباسا ) ضراألا عضوو ءامساا عفرو : نايبلا هءلعو ناسنإلا قاخ ىلاعق هنإف

 بذكملا اهأ اي لاق ىلاعت هتلاف عَ مقرب هنكل دعب عقاو ريغ هنم بيذكستلا نوكي دقو لعفلاب ًابذكم

 هذهو ؛ ( ناب ذكن اكبر ءال 1 ىأبف ) : بذك: كنأ كدص ىف جاتخيو « بذكلاب سيلتتو بذكت

 هلوَدب ةرؤتللا هقه.نم تا.آلا ىف امهركذل نإلقثاا اهتيرهاظلاو . نعي (نمراضقي_ةيررق هور ىلا

 لاصلص نم ناسنإلا قلخ) هلوقبو (سنإلاو نجلا رشعم اي) هلوقبو ؛ ( نالقثلا | أكل غرفنس )

 نيعون ةدارإب ميمعت لاو نيش كو نآرقلا ىف هذوروأ تالا كلذ ريغتلإ (ناجلا قاخو راخفلاك

 اممطاخ ناذللا ناو سناإلا ناك ول دارملا نال ىلإفأ ميمعتلا لاقي نأ قكفو# عيمجلل نيرصاح

 لوي و بطاخي ناكل ؛ ناس ذالا قلخ دعب لوقا ناكام ( نابذكت اكبر .الآ ىأبف ة) هلوقب

 ناسنإلا امأ اي كفلخ لؤي وأ ناجلا !مأ ا كانقلخو ( لاصاص نم ) نانسنإلا اهمأ اب كانةلخ



 ةيآلا . ناحي 3 فصعلا وذ بحلاو : ىلاعت هلوق 5
 أل ب عدم

 «1؟د 0 ٍ الا ى 8 (١1؟د نارا فصعلا ١ ةعوخأاو

 م عفتتنم لالا نأ 5ك 4 عفتنم لكلاو اهاونو 0 اموال هيف ل دلو ٠ فاكلا مضل مك عمج

 نوكي هنأف 6 .ءاعو وهو فاكلا رسكب 01 عمج ماكألا (ايناث) راما وه ىذلا اهلقو امناصغأو

 ةدئاف 7 ذؤ (مائ آلا تاذ) لولا هجولا لعلي 0 اف , ملطلا همم جر و قدشنف“ ءاعو 3 9

 اهعمج ةلووس ىلإ ةراشالا ل ون ؟اهر 5 ةرئاف ام ىاثلا 4ج ولا ىلع امأو معنلا عاوت 1 ل هز رادع [ امل

 ناكولفة رج شلا فطقن هديالف ةرغلا اممطقستل اهز نكعال ةميظع ة ه رجش اح || نإف بم عافتنالاو

 )م اك ًالاتاذ) لاه 2. اهفأ طق بعصل ةدحأو 04-2 0 ةرجشلان م جاز 0 اهيىذلاز ا 0

 املإ ر ظناف ء بنعلا د.قانعك نينثاو الجر 0 هدحأو دوقنع قرح انا ءىثش مك ىف نوكي كك

 هقاذع 2( هع لارإ ىمهزطاب هدمح نكمي مل رة رعلاو زوما ةقرفتم ل اذ ه0 ف 0 بنعلا ناك ولف

 . ماعنإلا مامعإ ةلجج نم ( ماك الا تاذثززا موف .كطّرلا كلذك_ «ةعطتج ديقانع للاعت هللا

 اه.ظعأ امنآل لخالا ىلع راجشألا نم رمدتتا (ناحبرلاو فدعلا وذ بحلاو ]ل ىلاصعت لاق مث

 ركذلا ىف هرخأ هنأ انيب هب مدؤب وأ ًازميخ هب. تاتقي بح لكو ريعشاو حمقلا بحلا ىف لخدو

 لل اعلا هلوقو ٠ | ام ايو معأو لخالا ند عقنأ بو. . 2 هد ردف ةداردا اًترالا لم دس ىلع

 قالوا ( اهناث) اننا طاح ا رأ ود 4 م ىذلا نيّلا (| كك ) هوجو هيف( فصعلا وذ)

 ( اثاث ) ابلفسأ ىلإ اهالعأ ند ةلذسلا قاروأاك قاساا بناوج نم ةجراخلا:قاس هل: ىذلا تابنلا

 وه ليقو ٠ قرولا ليقو مشي ام ليق «هوجو هيف ( ناحرلاو ) بسغ لكؤب ام قرو وه فصعلا

 دوجو لصأ وهو رهزلاكا,سأر نأ رهظاالاو « ةيود الا ىف عفني هرزبو اندنع فورعملا ناحيرلا

 كلذ ىلإ ةراشإ .( فدعلاف ) كردي نأعلاهعشل مالا كلذ. نوكتي رهزلا كلذ نإف ء دوصقملا

 كفاَغ انيهدخأ نمد وصةملا ىلإ الوز من ال امهتزك ذا ان ء]زو ٠ رهزلا كلذ ىلإإناحرلاو قولا

 ع عفرلابو 6 فشلا ىلع اف وطعم رجلاب ناحرلا هئرقو 2 ناسنإلا ءاود رخآلا نمو 0 باودلا

 ًارياغمأ سمأ نوكيف موه.شملا ناحيرلا نم دارها نوكي نأ (امهدنحأ) نيهجو لمتحي اذهو بحلا ىلع

 هياإ فاضملا ةماقإو « فاضملا فذ ناح<رلا وذ ريدقتلا نوكي نأ ( ىاثلاو ) هيلع فطعيف بحلل

 عا ا متخ ىذلا ناحيرلا نوكيل « انؤك ذب ىذا ينال اهاننانم ادإهرور مةيايقلل ل ططازوزا فراكك ماع

 لصغخ الل تاموكتملا!ا) أقف زر ازد ناككارل ا رداداوالا ناك ناو ظفار أو رعازمإ طولا معنلا

 دوعاو ( فصعلا د بحلاو ( د نو الإ اذ_ه ور الو ) ناحرلاو ) هىرقو 01 بيرل كلذ

 3 هيف ناهجولا

 ثحابم هيفو ( نابذكت مكبر ءالآ ىأف ) ىلاعت لاق مث
 هجوأ ةثالث هيفو نجلاو سنإلا (لوأالا ) هوجو هيف لون ؟ نم عم باطخلا « لوآلا )



 هع ةيآلا . مانأللا ابعضو ضراألاو : ىلاعت هلوق

 دقو « ميظع ألام ناللفل لاو جيتك 6 ريعصللا ؟ ضقنز و «قاقتشا ريغ نم الوأ تعضو

 ةفرعم هب طيح ال يظع هنأ ىلإ ريشي هن اكل ئاقلا نأ وهو : ميظمتلا ىلع ريكتلا ةلالد هجو انركذ

 . هبنك فرعي نأ نع جراخ هنأ ىلإ ةراش] هريكسنتف دحأ لك

 را#ثألا نآل : راثألا نم رخآلا عونلا ىلإ ةراشإ 4 ماك آلا تاذ لخنلاو ْر ىلاعت هلوةو

 راع ناجشأ ىلإ وراي. تاتميرالب كأؤف' نه راع راجشأا (]]+ هل طعنم دارماوا اع اإلا لكم عر دشملا

 توقتي هكلاوفلا ريغ دحب ىل اذإ عئاجلا نإف « اهب تاتقي دق ةبك افلا نأ اك« اب هكفتي دقو ت.ة ىه

 :كحابم مقود عارم نع عز امرا
 ىنداالاب ءادتبالا باب وه لوقن ؟ توقلا ىلع ةبك افلا دقت ىف ةمكحلا ام « لوآلا ١

 بحلا نود وهو هئفتلاو ؛ توقلا هنم ىذلا نخالا نود عفنلا ىف ةبك افلاو « ىلع الا ىلإ ءاقترالاو

 لخنلا ركذ مث ةبك الاب أدبف ؛ دالبلا عيمج ىف مانأالا ىذغتي هيو عضاوملا رئاس ىف رادملا هيلع ىذلا

 صصخو دالبلا رئاس ىف هللا هقلخ اذهلو ؛ ناسنإلا جاز. هتقفاومل ةمعن متأ وه ىتذلا بحلا ركذ مث
 . ةزالا داليااب لخنلا

 (اهدحأر وجلاو وم ةيانوجتوبت خللا قيد هنا ةزككافلا يكس قه ام 6 قاثلاشحبلا إل

 نضعب ف نوكت ةبك افلاو فرعأ وبف ناوأو نيح لك ىف لوادت» نامز لكىف هيلإ جاع توها نأ

 َنسفْلا هب ثرطتو هب كفن ام انيباَه لع ةبك اهلا نآر د( اناث ور سات هلا ضب اننعو ناظر اللا

 ضمانا هع هثلا ذيارنا ”لشطعو هزاز َخ ةملع ثلغ قف ؛'ءئث انقو لك بدت دحأأ لكدنع كلذأو

 يلا ل نلاو اهركذف ةنشتم «نيغ بك اعلاف هلاخف أ اوال [سكافتلا نيارت وف /لطاذلا تلو ا هلاتفأ و

 امأو « ةريثك مفانم 0 تقالعت ةميظع ةمغن اهدحو لخنلا ( ١مئلاث و ) امهف رعف نامولعم ناداتعم

 ريكتتتلاب ةيككلظ ناقف“ ردت ف مةمعنلا ميظع هيف سيلالثم صاجإلاو « خ ,لاكاهنم عونف ةبك افلا

 قاهر ( ةزثك زكا 9 نواح لاق رخأ عضاوم ىف ةرثكللاب حرص دقو ةرثكلا ىلع لديل

 ًارص ةرثكلاب اهفص وو ىلاعت هللا اهركذ ةبك افلاف : ( ةعونمت الو ةعوطقم ال ةريثك ةبك اذو )

 . لخئا ف العام هدحاولا عوتلا ىف ةمنءئلاب ةقثالااةرثكلاب ةفوضرم اهنأ ىلع لمحتل ؛ ةركنم اهركذو

 اهم رحنا" ؟ د5 اه رادتخأ مساب ال اهمساب ةبك انقلا ركذ*ى ةكتشلا أم «( كلاثلا ثحلا ١)

 وهو ( تانعآو ليخ نمل ىلاعت لاق تيخ (.نئي )ةزوتم 3 ةنابب مدت ادق لوقت '؟ اه م ممسابال

 ا لإ هادتللاب لكلا يشار ان قد كلا ردو 0 ةيسنلاب مركلا ىهو « بنعلا ةزجش نأ
 علطلابو اهراجب عافتنالاو امنم فورظاا ذاك نم فرعام ىلع ةريثكلا دئاوفلا نم اهفو « ةميظع

 ةسنلاب ةمعن متأ ىهف « ةفلتخم تارمث انك هفلتخ تاقوأ ىف امترمثف . كلذ ريغو بطرلاو رسبلاو

 اهراجشأ لئاوف نإف ؛ اهراجشأ نود ةبك افا ركذو همساب لخنلا رك ذف . راجش الا نم ريغلا ىلإ
 . اهرامت ا

 ىطغي ام لك مانك آلا (امهدحأ) ناهجو هيف : لوقن ؟ (ماكألا تاذ) ىنعم ام 4 عبارلا ثحبلا )ب



 ةيالا . مانألا اهعضو ضرآألاو : ىلاعت هلوق ناو

 2685 ىده وبا 0206 يقم را" واع 1 72" 26ه ََ - ا ل هو هدم

 ١١< ماك الا تاذ لختلاو ةهك اف اف »٠١« عانالل اهعضو ضرالاو

 كن كانت كافذتإ هأو# قو 3 هأ ل#*و دال اك ) لاجلا 4 ت ريس ًاءآرق نأ ولو ( لاك هل وف

 نينو « ميركلا باتتكلا اذهل نآرقلا ركذ عضارملا نم ريثك ىفو ( ميظعلا نا ةلازو فال

 نم هرف نازرملاو 3 ةدعكللا نم هريغ ُّق دج وب دا ملعلا نم هيف نآرقلا نإف .ةيسانم نازرملاو نآرقلا

 ءامسااو) لأق ثيح لعفلا ىلع ءامسلا مدقت ىف ةدئافااام لبق ناف . تالالا نم هريغ ىف دجوب الاملدعلا

 لكىف نأ أرارم انركذ دق لوقن ؟ (نازرملا عضوو) لاق ثيح نازمملا ىلع لعفلا يدقتو ( اهءفر

 ملا دع اا ىلاعت هنإ انهه رهاظااو . روظ ام الإ رشيلا مع ام طيصال دثارف هللا تايك نم هملك

 ناسفالاب صاصتخالا ديدش 7-5 ف صضعل) نم ناسنألاب اما دشأ امذعب ناكو ان مكةناقلا

 كلا عنا قو 2 0 كتيطعأ 2 ا مهلا ّق لو كاذكاو 0 ىلإ لعفلا ا ليلقلا

 لإ لعفلا كعسا الو 2 صاصتخإلا 02 ءاطعالا حرص ١ 5 5 متهسلفا ص كلكلإ لصو

 « نآرقلا ملع ) ىلا هت لاق . لعفلا ميدقتب ايراثأ لكلا يدان ةرقلا دككد 1[ كل رثنلا دع مف

 سحشااو ) ىلاعت لاق « مسالا ميدتتب ةعب رأ ًارومأو نازوملا عضوو ( نايبلا هءلع « ناسنإلا قلخ

 ناسنإلا ىلإ هعفن نآرقلا ميل: نأ امل (اهءضو ضرألاو  اهءفر ءامسلاو ء رجشلاو مجنلاو « رمقلاو
 مث مال للنت )م نازملا عضوا كاذك نالا هم١لعتو 2 4 ص: ناسنإلا قاخو 0 درعأ

 رجشلاو مجنلا ةرعلاودا عملا اقوا  كانارقلا نه ناطإلاثعجل رز 5 لإ نع ناودقتمملا

 : ةاذكلا كو ضراللا هدو ىلع ناودح لك هب عفتتيف كوالا ءاعشلاو

 هل ىف 0 صاصتخالا مدع عضاوم شق ناك لدفلا ىلع مسالا ميدعت نأ را لق هنأ وه (لوأآلا)

 (امهد>أ) نودجو نه 4ع نايحل لوقت : عفنلا دوعلماللاناف 5 صاصت+خ ال ا ىلع لدب ( مان آلل) ملا

 ناسنإلاب صاصتخالا بجو ال مانألا هلوقف ؛ ناويحلا نم هريغو ناسنإلا عمج مانآلا نأ ليق ام

 نيك ا لا جنر نالت ىكذلاب# تادف! نشل باهرا لن افك رهن غيض لك ررلا ان ( (هناث)

 وه مانآلا نإ ذاق اذإ » مم مانالا عافت. ا مانألا لاقف ؛ اهبلع 5 و اهمفاعو ! عفش هنإف

 عضاوملا نم 0 قف نايناإلا 4 داربو 0 قاملاف قاخلا هنإ ازإو نإو 34 ناسنإلا

 بالاو) هلوقو . راثألا ىلإ ةراشإ © ماكألا تاذ لخنلاو ةبك اف اهيف ١ ىلاعت هلوقو
 ىلع امإ ةلعاف نو )2 سفنلا 4ب بيطقام 3 اهفااو رجشا 52 ىذلا تايذلا لل ةراشإ ) ُفاظَولا وذ

 ةلرارالا ار عاق لكلا ةقن لعبام] ىرونلج ا كما نضرب قضولا تاذا ىأ (ضطا وةمرع) مار
 راغلا ضعي اوس راصم“ 0 هيلع ل>رب اذ ةل> ارلاك ةغلابملا ىعم هيقو 3 ناشثطعلا أمم ىوري لا ةبرغلل
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 ا نادملا انس ل

 نآل . ًاءاود اماوموق ىأ ( ةالصصلا اوميقأ )ىلاعت هلوق.ىف اكهب اوهوق ىنعمب اوميقأ ( امهدنحأ )

 نوكي نأ ( اهناث ) هي بهذو هيهذأ لوقت « ةزمها ةداب زب ةراتو ءرجلا فرخ ىد.ءي ةزات لعفلا

 لكم طعشا اي فيك يق[ نإفا#.لدعلا لعق, فتُمرقوءهتقأ,دتودلا فر لاقل ليوم وق ] ندع |( ةنبق أ

 اهب ىأ اذإ ًارداصم نوكت ال ىنلا ءامسالاو « ردصمب سيل مسا طسقلا لوقن ؟ لدع ىنه؟ ال راج

 ىف: قرعأو ففحتأ , فرطأ نالف<لاق. ٠ تبثأ'ىد لصفأ اهق.لاقي«دجوماهادجو وأ تآ

 لعج ىنعع بوثلا لعأ و «ةضق هل تيثأ ىدم فيسلا ضّقأ لوقتاو « فزعو ةفو ةفرطإ ءاج

 دقف هتبثأ وأ طسقلاب سمأ اذإف ؛ جرسأو 00 لأ اذكو « ةمالعلا تبئأ ىنعم لعأ و. ًايلع هل

 ارعض كب ل اذإ مع مالاو ءرد_صع نيل مس | نم لعف رهف طسق األ زد ىتعع وهو طسقأ

 ًافاتكه تفتك تلقا ا ليكمل 2 هلصأ ىف هيلع وه امع هريغي اعرف لعق هيلع دروبو ؛ىل اصاللا ىف

 ((همضعي هيفتك تدل هعفتكا ىنعم ناف « هتريغو عافتنالا نم هيلع ناك امع هتياعأ تاكل كك

 نع رريغت هانعم لعفاا راصو مسا نع نيرد.صم اراص ط مةلاك فتكلاف « فوتكم وهف ضعب ىلإ

 (هلصأ سيل طسقملاو طساقلا لاقي نأ ىلإ جاتح ال اذه ىلعو ٠ نوكي نأ ىغبني ىذلا هجولا

 ىوكشلا لازأ/ ىندع ىشأ لاقي اك. طسقلا 7 ىنعع طسقأ لاقي نأ نكمي 0 انا
 هللالاقو نالف نم هلق نالف لئاقلا لوق نإف ةدْئاف هيف ثحبلا اذهو.. ةمجعلا لازأ ىنعمب مْيَأ وأ
 ملظأ لوقت ذروللا ىتالثلا نم توك نأ ليضفتلا لعفأ ىف لصالاو (هللا دنع طسقأ 315 علاعت

 ىلع هنآلع كلاذك نكي لو « طاق نم نوكي نأ ئغبفب ناك طدفأ كاذكف « لداعو ملظ نم لدعأو

  هلضأىلإط كقاادرو ؛ كلذ ةلازإ طاسفإلاو : هجولإ : عسا قو ؛ طسقلا لصألا انيب ام

 لاقيف ؛ هيلع عرف ىذلا نه ال لصأ وه ام ذخؤب ليضفتلا لعفأ اا خلا ًاقتاوهاظ لاب نا

 للا راف ناك نإ ظل: نأهليضانلا] :رلسم نعال لع نم ملعأو ل ظةم نم ال ملاظ نه "-

 ؛ طسقملا نم نوكي نأ بحي . ىنحملا ىلإ ارظن هنكل: . طاقلا نم نكي نأ ئغنني ناك(! ظفللا

 0 ملظألا نإف ؛لظملاو ملاظلا كلذك لو. طسقلا وهو . قتشملا لصالا نم بّرقأ طسقملا َنآل

 . ريذلاو ريخلاو ؛ لءملاو ملاعلا كلذكو ؛ ىنعمو؛ ًاظفل لصالا ىلإ برقأ هنال ؛ ملاظلا نم ًاقتشم

 الثا ىاقت' اهلا م زكذ نالزيللأ ون وروما: اطقم ال ىأ 6 نازيملا اورسخت الو ١) لاق مث

 ىف اوءظأ ال 0 قاثلاو : نازي ا عضوو ةلالا وه لوالا 5 0 قداع ةرم لك تاره

 نازي ظفلب لكلا رك ذو : نوزوملا ىأ (نازّوملا اورسختال) لوعفملل ثاثكلاو «كزولا ىأ نازيملا
 عتتئاف ) ىلاعت هلوق ىف ردصملا ىنعمب ىلاعت هللا هرك ذ نآرقلاك وهو ةدئافلل ل-هشأ نازيملا نأ انيب الا
 ىلالاو رقما ةيقد ىذا "قاتلا 25و ) هنارقو هعمج انيلع نإ ) ةلوق ىف ءورقملا ىعمبو ( هنآرق
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 مولعلا عاونأ فرشأ هيف ام ركذ مث للاب الوأ أدب ىلاعت هنأ ىهو ( ةفيطل هيفو ) لدعلا ىلإ ةراشإف
 انلونأو ) لاغت ةلوقك وهو: نآّدملا وهو: هل رومالا ضخأ ركذاو لدعلا ٌركذ مث ؛ نارقلا وهو
 ؛نآرقلالع) هلرةفبات لاهي ميمأيام نازي .ايعاولراو.ا نا دكتلاب نلانلا معلا (نازتملاز قاموتلا
 ء ةميظع ةمعن هنوك ىف كنثال ملعلا ليق ناف ( نازيملاو باتكلا انلزنأو ) لثه ( نازملا عضوو

 نيغلا ىأت سوفنلا : لوقت ؟ ءالآلا ىف دعي اهبسب ىتلا ةميظعلا معنلا نم هيف ىذلا اف نازيملا امأو

 ةيلصلا 5 :نافأ ةلوعي اهتسلا "كاد نأ" ىذاو . نيكولا ىدلا ف 1 رخآلا هيلغي نأب ذحأ َىَضْر الو
 ازمانلا ' نيب ناطعلا عقواأل ىواستلا مث نيببتلا الولف هبلذي همصخ نأ ىلإ بهذي دحأ الف « ةيلغل

 ةرايعس اغلا ايلا ران ملعلاو لقعلا نأ كف ؛ ركسلاو لقعلا لاوزو لهجلا دنع عقو امءاضغبلا
 مدع ىلإ رظنيالو ةلءاكةمعن وهف نازوملا بابسالا صخأو : ببس ةيكحلا ف لدعلا كإذكف :ملاغلا

 . امهدقف دنع الإ (ىاضف نييتيال نيذللا ءالاو ءاوهلاكهيلإ لرصولا ةلوهسو هترثكدا هتمعن روهظ

 هعضوو لدعلا لوألا ناز ملا نم دارملا لق اذه ىلعو < نازملا ىف اوغطت الأ ل ىلاعت لاق مث
 5 لوما روهاذه كدقلا" هلأ وه ىذلا نازرلا ىف اوغطت الثل لدعلا هللا عرش لاق 20 ةعرش

 اقم ةدشملا دع ها قاتلا. ةلالا 40 !ناربلا امير ةيرمالا قكفي لأ كولو

 عضو لاق هنأاكف , هقتح ق>:سم لكءاطعإ وهو لدعلا ىدمب وأ نزولا ىف اوذطت الثل نازملا عضو

 قوثولا ةدارإ نازملا نمردصملا ةدار] زو<و . مهةوةح نيةحتسملا ءاطعإ ىف اوغطت الثل ةلالا

 ةرسفم نأ نإ ( ىناثلا هجولاو) . تزولا ةل 1 ناز يملا نم دارملا نذِإف « داعيملا نم دعولاو قاثيملا نم

 عض ولا قالادإو ء لدعلا عرش هم نازيملا عضو نوكيف ؛ اوغطتال ىأ , لدعلا عرش ريدقتلاو

 رولر قا كيلا عضو لاقي نأ لمت<و « زئاج لدعلل نازماو عرشلل

 ى نايغط!!نع ىهن هن اكف . نزولا هنم دارملا ء هجولا اذه ىلع ( نازوملا ىف اوغطت الأ ) هلوقو

 اوغطت الأ لاق «ن أكف ٠ دحاو اههنم دارا نأ ىلع لدي هظفلب نازوملا ةداعإو نازتالاو «نزولا

 نظل. نزولا ىف لاق ول كوت « نزولا ىف اوعطَق الأ لاقل ؛ نزولا داآّرملا ناك ول لبق نإف « هيف

 1202 تت لأ ةلالا ظفلل رك ذه . نيمنلل ناكرالاب ال ريعلل يب نزولا نصت ىدثلا نأ
 ىف اهس الو « فرأدق نوكي ٠ ًارهاظ ًانا>جر حجرو نزو ول ىطعملا نال كلذو ؛ ءاطعإلاو
 : لكل عيبو ف رصلا

 ىف اوغطت ال نأ ) هلوق نم دارملا نأ ىلع لدي (« طمسقلاب نزولا اوميقأو ]ل ىلاعت هلوقو

 اوذطت الأ ) هلوقل نايملاك (نزولا اوميقأو) هلوق نأال ؛« نزولا ىف اوءطت ال ىعم وه (نازملا

 كيور ]دن ( كتاب نزولا اوميقأو ) هل فور: لدبي عتاقز نع ورا وسر نارللاو
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 «21070 نازنملا ما كر ءاعشلاو

 ىلع ضرألا ةمءذ نايلف ( فصعلا وذ بحلاو ) هلوقو ( لخنلاو ةهك اذ اهذ ) ىلاعت هلوق امأو

 ةدايزلا عم ةعبسلا ىه ةيناعلاو لماك د دع ةعبسلا نأ ىهو « ةفيطل ةيناّعلا رايتخا ىف مث ليصفتلا
 ًانيعف نوكي ال لكلا لعبتتازلا نأ"امل ديدعتلا, دحب نع .ةجزراخ قار رق نأ ىلإ ةراشإ هفا:ناركشف

 . هيف راصحتالا نايبل: الب ددعلا دخ ىلع ةدايززلا:نايب! ىلإ ةرانشإ اهنم"ةيناعلا ركذف .:ًانيبم

 (ىتاثلاو) هلل قاسال. ىذلا تابئلا (امهد>أ) ناهجو هيف لوقن ؟اذام مجنلا 6 ةيناثلا ةلأسملا 2

 ةلب اقم ف! نيضارإ ىك د (رمعلاو سسميعلا ةلياقم قف ندا عم هركذ هناآل رهظأ لوآلاو .امسا محن

 دج لاق هب رسف نم نآل ءامسلا مب سيل دارملا نأ ىلع لدي ( نادجسي ( هلوق نالو ٠ نيوايس

 امأو « ةدئاف صاصتخالل قب الف «نابرغي كلذك ًاضيأ رمقلاو سمشلاف اذه ىلعو : بورغلاب

 سمشلا نود امم دوجسلا صتخيف د جست (الظ ىنعع ( نادج ) لوقف ناض رأ امه انلق ادإ

 ىلأست هايج دج ( اناث ) لالظلا ريح مران." .ذرام (للهدحل رووا فور م كلا
 ةرحك نعل ضقلا خسف م ىلاعت هللا, نذلب يلع ا اقوا امل وا شر )نسا هر

 . تبثي دجاسلا نآل دوجسلاب اماكم ىف تابنلا هبشف  قوف ىلإ ةميقتسم ةكرح مجنااو ةريدتسم

 لاق اكهقفي ملنإو امهنم لك حسي اي ةيئرم نكت مل نإو امهنم دجوت دوجسلا ةقيق> (اهئلاث )

 ىلع سأرلا ميداقم وأ ةيبجلا عضو دوجسلا (اهعبار ) ؛ ( مهحبست نوهقفت ال نكلو ) ىلاعت
 تع للا نذر اوشا قراييلجرا ووور 3١ ,لع ايتيررور قممحلا ف كا مجنلاو ضرآللا

 قتال سأرلا نآلو اهلاذجأب اممءرمشو امهؤاذتغا رجشلاو مجالو  هؤاذاغاو هبرش هبام ناودحلا

 دنع قو « امطوصأ ىف للخلا عوقو دنع اضغ باث امهنم ءىش قبال مجنلاو رجشلاو ةاحلا هنودب
 ىلي ام وه ناسنإلا ىف سأرلا نآل « راجشألا .رسوؤر عورفلل لاقي اميإو ء اههلاعأو هوعورف عظن
 ءاعاد ىضرال] لع [ نر ةدرخشلاو مجنلاف اذه تدلع اذإ ء س وؤر رجشاا ىلاعآل ليق» قوف ةهج

 < ةميمملا قب طب ال هيشلاب امهد ب ره

 « ىونعم سمأو رمقلاو سمشلل ةيظفا ةنزاوم رجشلا ىلع مجنلا ميدقت ىف 4 ةثلاثلا ةلأسملا ل

  نرأ !؟. ةقيقح دجاسلاك ضرالا ىلع طسبني هنأ امل ل_خدأ دوجسلا ىنعم ىف مجنلا نأ وهو

 ىينلذإ :ركقلا ريس هباسح ن١ نيمومملا كتعار دل اهريس تاهح تال. :[تضأ ناقد ف 0
 م لأ باح ىف رمقلا موقت نم بعصأ نيموةملا دنع

 مولعم اهيصنو « ىنعم مولعم .امسلا عفرو 4 نازبملا عضوو اهءفر ءامسلاو ال ىلاعت لاق مث

 عفرلاب ءامسااو ءىرق و . ءامسلا عفر لاق ىلا هنأأك ( امعفر ) هلوق هرسفي لعش ةبوصنم اهنإو أظفل

 ( نازياا عضو ) امأو ( رمقلاو سمشاا ) هلوق ىه ىتلا ةيئادتبالا ةلمججا ىلع فطعلاو ءادتبالا ىلع
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 هدنع ءىث لكو ) هلوقكو دحاو كلف ىف عومج لكلا نأ ىندع ال ( كلف ىف لك ىلاعت هلوقك

 هلاثم «باسح امهنايسح ردقتب لكلا ردق دحاو باس> لكللف ىلاعت هللا ىلإ انرظن نإو ( رادقع

 مدنع مالا فاتخ مث ؛دحاو باسحب ًاناراخ انيكن ةناراولا قيناع رك اق انوا مسقي نم

 مجنلاو) هلوق امأو . دحاولا باسحلا تانك ! اذكداطتنلار انك عضل واب اطال 98 كان
 :ثحام ام اذيأ هيفن ( نادجسي رجشلاو

 واولاب اهركذ انه نمو « ةفطاع واو ريغ نم ةقباسلا لما ركذ 000 ام« لوالا ١

 ع ًاقدسن ركذ ةرات هريغ ىلع معنلا دعل نم نالل كلذو « نيءون مالكلا عونتيل ل رهن ؟ ةفطاعلا

 "فدو كارو "© لد لكن :كازعأ 6 رقف دعبأ كانغ" "أ زيثك كلغ ممنأ نالف لوقيف « فر>

 لوةيف ؛ مث نوكيدقو ءاف نوكيدقو او او نوكيدق فطا وسو تي

 مث كاطعأ لوقيو « كانغأف كيلعف كابر لوقيو « كيلإ نسحأو كيلع متنأو كمرك أ نالف

 نيبو أنايب هدز ليق نإف « ًاعيمج نيعونلاب ديدعتلا ركذ انه كلذكف . كبلإ سانلا جو>أ مث كانغأ
 ةريثكللا رهنلا ناب هب دصقي هناك فرح ريغب لوي ىذلا : انلق « ىنءملا ف نيعونلا نيب قرفلا

 ساألا بلغأ ىف عونلا كلذ نوكي اذهلو ٠ مالك ليوطت ريغ نم لكلا بعوتسيل فرحلا كرتيف

 تجف كل ردد سف ا هنع كل د5 3: نان <نيدكعن قم نك | ناوكتت/ ام نتعالوأ ثالث ارعنلا هوو اع دنع

 علل رع رفا الف واةريثك معن ىلإ ةراشإ همالك ىف نوكيف . تنبلا كجوزو لاملا كاطعأ
 موت باهذإو . اهسفنب ةمعن لك لالقتسا ىلع هيبنتلا ديري هن اكف فرح لوي ىذلاو « جذومآلا

 ركذا هالك َّف:سيلف لوألا, ريس ف وه لاملا كاطغأ' كيلع منأ ةنماقلا لالا( قفل اراكتفتلاؤ لاذألا
 لوألا معنلا ركذ ولف تركذام ىلع مالا ناك نإ ليق نإف « فر ركذ اذإ ام فالخمب أعم نيتمعن
 همالكدوروو ؟ ةغالبلا ىلإ برفأ ناك له « ادرس اهدرس رخآلا ىف مالكلا ليوطت دنع مث . واولاب

 وهو ثعي نيبي رهاظ ىليصفت ليلد هلو « غلبأ ىلاعت هللا هرك ذام نأ ىلع اليلد هافك هيلع ىلاعت

 رثكي لئاسل امإ ٠ ليوطتلا لالا ىضتقيف ؛ راصتخالا دصق ىلع الوأ ماكتملا هيف عرشي دق مالكلا نأ

 3 دقو بابسالا نم امهريغل امإو « ملكتملا مالك فطلل ةدايزلا بلطي بلاطا امإو « لاؤسلا

 وأ عماسلا لغش نم دوصقملا ىلع راصتقالا ىضتَقِي ام ضرعيف ٠ لسيصفتلاو بانطألا دصق ىلع

 هذه ىفف هلال هدايعل هدثاوف ىلاعت هللا مالك لوقا ظ نييمدألا مالك ىف ءاك اع كلذ ريغو م اكملا

 نإ مث . ةرثكلاب صتخم امب ىتأف ؛دوصقملا وه ذإ معنلا منأ نامبىلإ ةراشإلاب سمألا أدتبا جرا

 مالكلا ناك اذإ فيكتف « هسفج ءانبأ نم مالكلا ناكأذإ ملكتملا دارم ملعي ملعلا لءاكب سيل ناسفإلا

 نأ ىلع ىننلاو ريسفتلاو لدبلا مون باهذإو 0 ةدئافلا ىلع هب هللا أدبف « ىلاعت هللا مالك
 اذهم فعلا صيصخم ىف ةمكملا اف كلذك ناك اذإ ليق نإف . ةلءاك ةمعن اهنم دحاو لك

 ركذف ءاوسلا ىلع ناعونلا نوكيل انلق ؟ هدعب امب الو هلبق امي ال هب ءادتبالاو مالكلا

 0 بازار زازا لااا ةنيرأ, كلذ يعلو ازادانإللا فخ ةقاوقلا ميلعتك معنلا نم ةيناسقلا



 /ما/ ةيلا|. ةريلعلا وا ليلطسعلا كالاعت لف

 3و لرمؤلنا رك داخب 1 ةزياشإ ايم يغوز را فلاوؤزضيالا دك د ؟انأك لاكن نااكك 2 ل

 ةروسلا هذه نأ انركذ انأ وه:( اهلاث ),ةيعمسلا لئالدلا نم نآرقلا ىف امل ةدك وما ةيلقعلا لئالدلا

 ىلع ةوبنلا ىركبنملا ًاياودي نوكي اع نآنقلا ةزجعم] ركذف ةئيملا ءبا, نم اهلع ةلاد ةرجصم ةجتتفم

 لفررتش أب, ىمانلاو ىلإ هليز أ تاتكتلا هين جلع لون كلجت هنأ نه ركلذ ور شاع ين ذأ هجر

 سوا :ضرالاىلإ ءامسا نم مرجلا لوزن نكي فيك نيركدملا ضءب لاقف ؛ باطخ

 راتخع كرخء امهتكرخا[ن نأ] كإ ةراش ](نائس<رمقلاو نسميثلا) ىلاعتل اع ؟ءامسلا| ىلإ ضرآلا يف
 ةيرايتخا ةيعيبط نركم نأ نك ال ةيرودلا 0 نإ اولاقو هيف انوهياو مثو ىع ءيبطب سيأ

 رجشأاو مجنلا مث ةءاقتسالا ىلع ةكدئالملا لزنأ ةرادتسإلا ىلع رمقلاو سمشلا كرح نه لوقنف

 ةزدهر كاد دون ةيد لا عسل مكيهذم ىلع ليقثلا نأ عم ةماقتسالا لع قوف ىلإ ناكرحت:

 كلإ .ةزرانش] هبفف ( نايسحب ) هلوق امأو «كلفلا لثمب ةزئاج كلما ةكرح كلذكف . هتدرإ و ىلاعتا هللا

 ًابوضوًانيعم أرم امهنك رحل راتخا اكىلاعتهناآلل كلذو (اننيب نءركذلا هيلع لزنأأ) مطوق نع باوجلا

 :ةفتجانم, !يملا فو اهلضقر ًائلعمب الع و امزولذم اتفو كللذل راج كانك اه رع اكان
 لقي لو (نابس<) ا عجري امع هفي رعت ىف اكلك ام «لو الاإ

 ؟:( نايبلا هللع) ”لاقو, (ناسنإلا قلخ ) لاق 5 امهارجأ ىأ امعرخس,ىوأ :نابسحب هللا امبككح

 قاخل نو متعأو متأ نايبلا همي 0 ةاخ نأ ىلإ ةداشإ نركب نأ امنه ىك_.- هيف لوق#
 هلؤق نأ اهنمو ءانه حر 000 ءاف هنأ. كانه حرص ثدح « هريغو قزرلا نم هل عفانلا
 آءارم ثاثملاو كقوولاللار كتظعأ :بنإ ا لاؤقل 0 للاعب انيها( رميعلاو نيسيتللا )

 هنكل ىتاطغ َنِمو ىنماكل لص هانعم نوكيو ؛ 8 امو اريثك لا رئعلاو داع الارتلا |[ و

 ىلإ. ةراتثإ:( رّمقلاو سمنفلا )  هلوق.نأ انيب امل هنأ اهنمو ٠ ريثكلا دنع ةاطغلاب حربصتلا,نصصخم

 هنأ. تفرع هيلإ ثرظن اذإ لرةعم هنأ ىلإ ةراشإ احرص 5 لقي ملو ىعملا دك وه ىلقع ليلد

 قلعت هو ىأ ىلع ( ىناثلا ) لدعفلا نم هيلإ عجري اع حرصف ىعمسلا امآورو هنىتيقرتعاوإ م

 لوقنف ء رخآ هجو نم جرخو هنايب ىم ًاضيأ ريسفتلاو هريسفت نم نيب وه لوفن « ناب. نم ءابلا

 لعوب« !ًانايلطو ,اانح بسح لاقي باسهل ا ةاوملا ثأ ةنيهطتلل (! كوالا ),,تاهجاو ةئابسملاا ىف
 تال تقلا زن ديفا ايكراش عماري |: يوزع دونا بع ُُْ ىأ ري تمدق لوقت ةحلاصيلل ءايلاف اذه

 نوكن كم و ( زادقم هدنغ ءىث لكو : ردقب هانقلخ ءىث لكانإ.) هلثمو امهماسح اموءهو

 هللا نم ترايسح ناي رجب كإذكف ؛ تجد هللا قيفوتبو ؛ تبلغ هللا نوعب كل رق ىف اك ةناعتساللل

 للعو «رجحلا ر ,ديق رودي اه وهو احرلا ن اسحب هل اميشت كلفلا وه ناب هللخا نأ ( ىنا هلا هجولاو )

 لكو ) ىلاعت هلوةك وهو كلفلاب نارودب امهف لقلاب تبتك تالآلا ىف لاقي اكةناعتسالل ورف اذه

 تانج ا لذلك وأ نابل عار طحاو لك له ئىووشللا ةكاولا لع( كليثلاا) يان ديس كلك ىف
 وهف ةدح ىلع باسح> امهنم دحاو لكاف امهيلإ ان رظن ناف لمتحم اههالك: لوقن ؟ دارملا ام دحاو
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 الرلا ها راع ني فص رع را ه يي ردط ل سمرا ريس هده رثاه يس دم

 < نادحبس رجشلاو مجنلاو «هد ناد رمقلاو رمل

 ناسنإلا لع ىأ ( نايبلا هلع ) لاف . ةرهاظ ةمعن ىبف ناسنإلا ميلعت امأو (١١ناسنإلا ىلإ ةعجار

 ةرم لاق مث . للملا ناب ريغ نم ( ىملقلاب لع ) ةرم لاق ( أرقا) ىف لاق اذه لثمو هيلع معنلل اديدعت

 ةيفيق وت تاغللا نأ ىلع ةيآلا هذهب كس متي نأ لمتحيو . نايبلا وهو (لسي ملام ناسنإلا ملع) ىرخأ

 هللا يلعتب امم ملعلا لصح

 هوجو برترتلا فو 4 نادج.س» رجشلاو مجنلا و « نايس رهقلاو سمدشلا ال لاك لاق مث

 ركذ نآرقا وهو ةمحرو .افش وهام ىلإ راشأو نمحر هنوك تبث امل ىلاعت هللا نأ وه ( اهدحأ )

 ةمعن نيب مث . ءىثب عفتنا امل هدوجو الولو « منت هب معنلا عيمج ةمعذ هنإف نا_ذالا قاخ أدب همعن

 نه ركذ مث . عافتنالاو عفنلا لصح امل هالول ذإ دوجولاك وهو ( نايبلا هملع ) هلوقب كاردالا

 سمشأا الول و رمقلاو سمشلا امهو ةيرامسلا معنا عاون ١ نان ام هال نكمل تانواكمللا

 نإف بك اوكلا نم امهريغ فالخ ةرهاظلا معنلا نم ريثك تافل رمقلا الواو « ةيلظلا تلاز ال

 ولو ريغتيال باسح امهنك رح ىف امهعفن لاك ند مث . امهتمعن رهظنتام لثم دح.أ لكل رهظن ال اممعن

 اوعفتنا امل قلخلل مولعم ريغ اهريس ناكولو ؛ دحأ ام عفتنا امل عضوم ىف ةتباث سمشلا تناك

 ضراألا نم نيترهاظ نيتمعت امهنلب اقم ىف نيب مث « لوصفلا ىلع آلا ءانبو امتاقوأ ىف تاعارزلاب

 ىداللا تاكا تابنلا-الاولو ءاهنم هلصأ 'قزارلا نافاقاذ هل ئذلاو:هل قآل ال تلا تابَللا امهو

 قزرلا نال قزرلا لصأ وه تاننلا انا امتإو «رادل دلا قزرلا ىلع معنلا لصأو . هللا ءاش ا الإ قذر

 ناويملا شاع اس تابنلا الولو . ناويحلا ءازجأ نم امهريغو نيللاو محللاك ويح امإو ىتاين امإ

 راسملا لوصأو رابكلا راشاألاو ريعششااو ةطنملاك قاس ىلع مئاق نامسق رهو لصالا وهو تابنلاو

 ىه (اهناثا) ناويحلا,ءاذغ وه ىذلا بشعلاو شيفخلاو يل ىلع ةطسنملا لوقبلاك مئاق ريغو

 رمقلاو سمشاا ) هدعب لاق رخآ لياد ىلإ هعم جاتح ال ًاماك ةدلاؤاكو قايزقلا كف ك5 ناقسا

 سفنلا هل نر كت نإ سانلا ضعب نأ ىلإ ةراشإ تاآلا نم اهريغو ( رجشلاو مجننلاو « نابسح

 المر وز ملا ىلا ضاق 1 اعضاب اىافكلا نقال لاننا 006 لئالدلاب هللا اهنغي ىتلا ةيكولا

 عمتجا ولو « ص وصخم هجو ىلع امهرذض رات لعاف ىلع لدت نايسح طااوخو تلخالا لك

 نيعملا رمملا ىلع امبتك رح اوت.ث, نأ اوطاوتو مجريغو ةفسالفلاو نييعيبطلا نم ماعلا ىف نم

 قحلا ىلإ مجرب نأ ىلإ هدارم دحأ غلب امل ةعرسااو ءطبلا ىف مولءلا رادةملاو نيعملا هنااا ىلع

 قع كلف نا هلا هلع ام معنأ ا هلل عون لإ ةراشإو ناسالا ىلع مظعأ ةمعن هق كد املأ معد دارطا ناك ن ا! لو أ 000(

 كش الو هب مهيلع ناف هيلإ هولمحو ملسو هيلع هللا ىلع دم ىلع نآرقلاب اولْزن ذقو ةكئالللا نأ بير الو ةكتالملا هيلعت اع هنأب نآرقلا

 ىنعملا اذه ةدارإ ىف ةدئافلا رهظت اذببو: . هسفن نآرزالو.هتمالو لوسرال ليجيت هيف لوسرلا ىلع مللاب نيفوصوم ةكتالم ناز :!و مزأأ

 . :كئالملا هقلخ دعب ناسنالا قلخ عوقوو « ةيآلا ىف يذلا بيترتلل ةاعارم دارا اذه نيعت اعر
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 ملاعت لاق مث ( نورهطملا الإ هسع ال٠ نونكم فاتك قا مكن رقل هنإ ) ىلاعت هلوق هيلع لد

 كلذ كنا نَنَخ مظن ١١ ىف اذه ىلعو٠ هميلعت دعب هلي زت” ىلإ ةراشإ ( نيااعلا بر نم ليزنت )

 ىلعتايولعلا مدقو « ىلفسب هلباق ىولع لكو « ةيلفس ًارومأو ةبولع ًارومأ ركذ ىلاعت هنإ ثيح نم

 (نايبلا هلع ) لاقو ٠ نييولعلا ميلعت ىلإ ةراشإ ( نآرقلا لع ) اقف « تايآلا زخأ لإ كانلعتسلا

 تايلفسلا نم امهتلباقم ىف لاقو . تايولعلا ىف ( رمقلاو سمشاا ) لاقو ؛ نييلفسلا ميلعت ىلإ ةراشإ
 . ( نادجس 1 مجن لاو )

 يلعت مدقت نأ ( امهيناثو ) ٠ ( اهعضو ضرألاو ) اهتلباقم ىفو ( امفر ءامسلاو ) ىلاعت لاق مث 9
 : ' ناننألا قاخ) لاف ؛ نآرقلا مياعت ةيفيك نيب مش ؛ ًاماعنإ مظعأ و ةمعن متأ هنوك ىلإ ةراش] نآرقلا

 هئلمح هلوقف « ىلام هيلع 3 ؛ هيلع هتامح ل 3 تدلع لئاقلا رعب وهو ( نايبلا هيلع

 . ميظعلا ماعنإلا هنال كلذ مدق امإو « مدقت امل نايب تقفنأو

 كبر مساب أر قإ) كانه لاق ثيح « قلعلا ةروسو ةروسلا هذه نيب قرفلا ام « ةيناثلا ةلأسملا ١)

 كلتت ىف لوقن ؟ ميلعتلا ىلع قاخلا مدقف ( ملقلاب لع ىذلا مرك آلا كبرو ) لاق مث ( قا ىذلا

 دعب ( نايبلا هيلع ) هلوةب ةروسلا هذه ىف هرك ذ ىذلا ميلعت :ااك وهف نآرقلا ميلعتب حرص مل ةروسلا

 . ( نانإلا قلخ ) هلوق

 ليقو « علم دمع دارملا ليقو ء سنجلا وه لوقن ؟ ناسنإلا نم دارملا ام ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 0 نم امهريغو مدآو دمح هيف لخديو قل ىف ظفللا ىلإ ًارظن حمصأ لوالاو مدآ دارملا

 هلعف قطنملا نايبلا لاق نم نيرسفملا نم لوقن ؟ هميلعت فيكو نايبلا ام 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 قلخ ) هلوةو ٠ تاناويلا نم هريغ نع نا..ذإلا زاتمي هب نإف « هدنع ام هريغ مهشيو هب قطني اه

 .هريغ نع ملعلاب هزيم ىلإ ةراشإ ( نايبلا هلعو ) ء صاخلا همسج قلخ ريدقت ىلإ ةراشإ ( ناسنإلا

 ملع ) ىلاعت هلوقب الامجإ هركذ ام لصفيل هداعأو نآرقلا وه نايباا نأ الوأ انركذ ام جرخ دقو

 ردص«نايبلاف اذه لعو ؛ هم اع هتلمح بداألا ًَ الف تملع : لث اقلا لوقي ثء ل لاثلا قانلق 17 نأ مآ

 نايباذه) ىلاءت لاق : ريثك نآرقلا ىف نآرةلا ىلع نآرقأا عب نايملاقالطإو ؛ ردصملا هيفام هن ديرأ
 قالطإ حصف : لطابلاو قحلا نيب ناقرف نايبلاو : انايبو ًاناقرف . نآرقلا ىلاءت هللا ىمعس دقو ( سانلل

 :؛ نآرقلا ةدارإاو /نايبلل

 نآرقلا مع ىف امه حرصي ملو نايبلا هملع ىف ا ركذب حرص فيك ( ةسماخلاةلأسملا )ب

 ةمعنمظعل هفذح لوقنف ؛ نآرقلا ناسنإلا لع هنأ وه نآرقلا مع هلوق نم دارملا نإ انلق نإ اهأ لاوقن

 قاخ ) لاقف : نآرقلا مبلعت ةيفيك نايب لصف مث ؛ هقلخ نايب ىلعو هملع نم ىلع هركذ مدقو ميلعتلا

 معنلا ديدعت دوصقملا نآلف الملا نآرقلا لع دارملا انلق نإ امأو ٠ كلذ نيب دقو ( هملع ناسنإلا

 ةدئاف هنأ ناسنالل روظي ال ةكئالملل هميلعتو هب بيذكستلا نم هعنمو ركشلاب هتبلاطمو ناسنإلا ىلع



 ةيآلا . نايبلا هملع ناسنإلا قاخ : ىلاعت هلوق م

 . ةحتافلا ىف هان رك ذ ال ليصفتلاك هك اذه نآل انهه هاندعأو
 نحرلا ليقو (نآرقلا ٍلع) هلوق ىه ىتاا ةيلعفلا 2 هريخ أدتبم نمحرلا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ىلعو « حصأ لوآلاو ( نآرقلا ملع ) لاقف ةلج دعب ةلدحي ىتأ مث ء نمحرلا وه هريدقت أدتبم [ىبخ]

 ؛ ةلانحارلا ك4 سلا لاوقلا

 هنع باوجلا لوقن ؟ كلذ اف ناث لوءفم نم هل ديال (نآرقلا مع) ىلاعأ هل وق 6« ةثلاثلا ةلأسملا))

 هلوق بساني اذهو ةزجعمو ةوبنلا ةمالع وه ىأ ةمالع هلعج ىنعم لع لبق ( امهدحأ ) نيهجو نم

 هنأ“ وهوية يملا باب نم_ ةوجعمبةروسلا كلت لوأ. ق.نكذ هنأ انييءام لغ ( رمقلا قشناو ) كاعت

 مولغلا نم رشن هنأ وهو, ء:ةمحزلا باي, نم ةزجعم ةروسلا ءذه ق-ركذاو «مريغ نحأ هقشي الاماش

 هنأيوهو ة.ارخآ لامتحا هلقف باوجلا نم ةججولا اذه 'لعؤ“.:نآرقلا فافاوهو « هذيغ هرشني. الام

 لاقي . زا هجولا اذه ىلع ميلعتلاو ( ركذلل نآرفلا انرسي دقلو ) هلوةك وهف معي ثمح هلعج

 ليربج وهو هنم دبال ىناثلا لوعفملا نأ(امهيناثو)هملع ةميلعت ىلع ةرجأ ىطعأ و معتم ىلع قفنأ نإ

 (كبلق ىلع نيمآألا حورلا هب لزن) ىلاعت لاق امهدبع ىلع هلزنأ مث نآرقلا مهملع ةك_ْ:الملا نم هريغو

 هللا مالك نآر لا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمت وه ىتاثلا لودفملا لاقي نأ همكم

 نوكيل برقأ اذهو : ناسنإلا نآرقلا ملع ىلاعت هنأ وهو ( ثلاث هج ) هيفو ؛ دمت مالكال ىلاعت

 . ةلماشلا معنلا نم رعألا نايبل ةحتتفم ةروسلاو متأ ماعنإلا

 ىفال ميلعتلا يمعت ىف ةمعتلا نأ ىلإ ةراشإ لون ؟ىناثلا لوعفملا كرت مل 4 ةمبارلا ةلأسملا ١

 !بنعاطت روم كيال ةكيركويلل ةئاشإ ماعطلا معطي نالف لاقي, « لضخ اود. لضخ ميلعت

 فيك لبق نإف هب ملعلا ةدافإ ناث لو عفم هل انلرق ىلع هلوقن ؟ ملعتلا ىنعمام ( ةسماخلا ةلاسملا])

 (هللاالإ) هلوةدنع فقيالنم «لوقن ؟ (هللاالإهلي وأت لعيامو) هل عم (نآرقلا ملع) ىلاعت هلوق مهني

 هلوق فطعيو فقي نمو . اذه هيلع درب ال درفملا ىلع درفملا فطع هللا ىلع ( نرذارلا ) ففطغيو

 مع ىلاعت هنإ لوي ةلمج ىلع ةلمج فطع ( هل 3 ملعي امو ) هلوق ىلع ( ملعلا ىف نوذسارلا) ىلاعت

 ردقب عضا وملاك ات ىفام ملف ةلكشم عضاوم هيفو « هيفام ىلع عق وه امظع اباتك ىلع نم دآل ؛ نآرقلا

 3 8 دار معي م ناكنإو 2« هعيسو ردش هنو فالفلا ب انككلإ ملعب نالف لاقي « ناكمإلا

 الف هريغامأو ( هللا الإ هلي وأت ملعي ال ) لوقت وأ ؛ نآرقلا مبلعت ىف لوقلا كلذكو « نيقيب 00

 للا 2 كلا نمي دينك يسد كلمت هتلا غيب اتكرر إ ل]يمك انش كركم معي ملام هسفن ءاقلت نم ملعب

 . مولعلاو ءاكذلا ةوقب اف ام جرختسي

 لئاسم هيفو © ناربلا هءلع « ناسنإلا قاخ ل ىلات لاق مث

 ملع نم دارملا نأ انركذام ( امهدحأ ) نيهجو ىلع وهو بيترثلا هجو ىف 4 ىلوأآلا ةلأسملا ١
 ةقيقح نآرقلا نيبرقملا هتكالم ىلاعت ملعف ١ ناسنإلا قلخ لبق ةكئالملا هميلعتو ةكئئالملا ملع



 /مب# ةآلا . نمحرلا : ىلاعت هلوق

 كلا فالخم . هذلول وأ هسفنل مسالا ذخأو راجتحالا هل نكي ملو هب ةيمستلا نع ريغلا عنمب اه

 وأ هدلو ىمسي نأ كلا هل مادام هتيالو تحت نم دأ .ىرجتسي ال اعما هسفنل رثأتسا اذإ عاطملا

 ىعسي نأ الو كلا مساب هسفن ىمسي نأ هنكم ال اكىضان رك ل ءايطنجغ مشالا كلذب هسفن

 ديبعلل زو ال مسا هسفنل رثأتسا اذإف هرمأ تحت هادع نم لكو عاطم كلل ىلاعت هللاو هب هدلر

 نولادك املا: فاو ناو دعت ةيئلطتلا اف هوك سقما: ادعت دققت كبش نآقا# مسالا كلذب اومستي نأ

 عنتما هللا ريغ نعىنءملا عنتما الو « فيرعتلل مالااو فلالاو دبمي نم مسا هال وا ةلإ وهند

 عوض وم مسأ هنأ مثوبي هنا زوحبال انلق ؟ زو نأ ىعش ناكهب هنأ نك هب ولف لق نأ 5 مسالا

 نوكي ام لكانلق ةزئاج دودولاو مركسلاب دحاولا ةيمست ليق نإف . ًاءلع هن وكعلال ىنعمل نيالا كلذل

 زاونجيفأ هيفا كللذ زو لا ىلإ ىضفياال ىركنلا اظفللا قف ظْرحلم ىتغل مسا ىلعو ملعلا ىلع هل

 هنأ" ىلع هلمح ريدقت ىلع نآل مدقلاو . قلاخلاب هتيمست زوج الو دودولاو يركلاب دحاولا ةيمست

 ءاقب اهم ىتلا ةردقلاك هب مئاق وه ىنعمل مسا هنأ ىلع هلمح ريدقت ىلع و ؛ زوي ىنعملا هيف ظوحل» ريغ ملع

 نيذه دحأف « هب ةيمسقلا زو< الف ليبقلا اذه نم دوبعملا مسا نكل زوج الف « مدعلا وأ قلخلا
 وهو هيلع بترقي اف هللا ف ثحبلا تفرعاذإ :قح سيلملع ماللاو فلآلا عم ,وقو قح نيلوقلا

 . لكلا نم فعضأ نمحرلا ايزيو#و « هنم فعضأ لع مسا نمحرلا نأ

 ريصيىذلا بلاغلا فصولاو لوآلا مسالاك ىلاعت هللا قح ىف نمحرلاو هللا « ىناثلا ثحبلا ال

 ام كلذ ريغو . اضرلا ىتوهو ىضترملا ىلعو ؛ قورافلا رمع انلوق ىف لوألا مسالا دعب مسالاك

 .نرغلاعتسالا ةرثكب تجرخو ًافصو مط تناك ىتلا مه ةفرعملا مهفاصوأو ءافلخلا ءامسأ ىف هدجب
 نمحرلل نذإف لءلاك كلذ هل لاقي ..فصولا هقراف وأ هب فصتي ل نإو صخشلا نأ ىتح : ةيفصولا

 كابو اآلا و ءاعسالا كلت قب نأ نيف كتاوأب ًاصاصتخا َفاظ واللا :كلتل, نأ [51لاهق:هقلاب نضام

 لذق نإف  ىلاعتهللا قح ىف زوج الو . ةمظعلاو رادتقالا ىف سانلا ىوتسا يح انين امل عضولا نا

 ىلغ هللا ظفل قلطأ نم ساناا نم نأ اك وه لون , ىتاعلا ىلع نم<رلا ظفل قاطأ نم سانلا نم نإ

 . لطاب داقتعا وهو ةغل هزاوج ىلإ ًاَرظن « ًارفكو ًايدعت هللا ريغ

 ةقحاللاو قالا قلخ اه ىتاا ىه ةقباسلاف ةقحالو ةقباس ناتمحر ىلاعت هلل « ثلاثلا ثحبلا

 ةمحرلا ىلإ رظنلاب ىلاعت وهف .؛كلذ ريغو ةنطفلاو قزرلا نم مهابإ هدايإ دعب قاخلا اه يطع[ يا

 : قل ورف ( ةرخ الأ ميحرو ايندلا نمحراي لاقي اذطو ؛ ميحر ةمحاللا ىلإ رظالابو « نحر ةقباسلا

 ةريغللاقي نآزجيمل ًادحأد>أ قاخ ملو ةمحرلا هذه هريغ ىفدجوي مل اءلف , هتحر الوأ قلخلا قلخ هنأأل

 اسك و مئاجلا معطأو : ةيرشبلا ةقاطلا ردق ىلع هقالخأ ضعِبب هدابع نم نوملاصلا قاخت املو ٠ نمحر

 انركذ دقو« ميحر هل لاقي نأ زاجل ةناعإلاو قزرلا ام ىنلا ةقحاللا ةمحرلا نم ءىث دجو ؛ ىراعلا

 , كانه هانركذام ىلإ ًامومضم انركذام ريصي نأ اندرأ انأ ريغ .ةحافلا ةروس زيسفت ىف هلك اذه
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 ا1 ةروسلا هذه ة.سانم نأ ال وأ ملعا « نايبلا هيلع « نا_ذالا قاخ «نأرقلا مع : نمحرلا ال

 توربالاو ةزوءلا ىلع ةأاكآ ةزجعم رك لب ةمدق:ل ا هود حتتفا ىلاعت هللأ نأ (امههدحأ) نيهدج وب امايق

 حتتفاو «لاجرلا دقو لايجلا ده ىلعرد#ي رمقلا قش ىلع ردقي نم نإف ؛ رهقلا قاقشتا وهو ةييطاو

 بواقاا ءافش نإف . معركحاا نآرقلا وهو توم رلاو ةمحرلا ىلع لدت ةزجعم ركذي ةروسلا هذه

 (انالاو نالتع نااميكف ) هيدقتملا ةرودلا ىف رك 3 للاكجت" هنأ ( امءناث ) بونذلا نع ءافصلاب

 هررالا كل نإ ركل ا نات هال ىأبق#) ةرواقلا قا" كد لة

 رخال ٌبسان# ةرودلا هذه لوأ نإ مث , ةمخرلا زاهظإ ةروس ةرولا هذهَو «"ةينطا زاهظإ:ةزوس

 ةمظعلاو ةبيهلا ىلإ ةراشإ رادتقالاو ؛ ( ردتقم كيلم دنع ) ةروسلا كللترخآ ىف لاق ثمح . اهلبق ام

 رفاغ معنم نمحر ؛ راجفلاو رافكلا ىلإ ةبسنلاب ردتقم مقتنم ديدش زيزع ىأ ( نحرلا ) انهه لاقو

 : لئاسم ريسفتلا ىف مث . رارألل

 :لوقنف هللا ةءاكف ثحباا دعبال] امضعب نيبقرالو ؛ ثاأ نمحرلا ظفا ىف (ىلوآألاةلألا)

 تانكمملا دجومل ملع مسا ماللاو فااآلا عم هللا نإ لوَقي نم سانلا نه ( لوآلا ثحبملا )

 اوعدا وأ هللا اوعدا لق ) ىلاعت هلوقب كو هل لع مسا ًاضيأ ( نمحرلا ) لاق نم مهنف اذه ىلعو

 زو م؟نمحرلااي لئاقلا ل وق مهعضعب وجو « امونم امايأ ىأ (ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت امايأ نمحرلا

 ماللاو فلاألا عم هللا هلوق اهأ . ضءعب نم فءضأ امضعب وفيعض اذه لكو ُبآلاب كيو هلأ اي

 نأ زو الف ء ةيلصأ هيف ةروملا تناكذل كلذك ناك ول هناأل كلذو تنءض' ضأن ةيفف ىلع ما
 دحأ هيف قولا لب ؛ ليعامسإ مهفو دمحأ ىلع لاقي ايكهللأ قاخ لاقي نأ بحي ناكو ؛ ةيلصو لعحيت

 ىف اكماللاو فلاألا عم لمعتسا مث . لع مسا تاكا خو مسا هال وأ هلإ لر هينا اء نيا كلا

 لوف هل دواو٠ ىف لمعتسي نك وهنآهلإ هَريَغ ىسنف اذهلعو.«ليلخلاو نسحلاو سايعلاو لضفاا

 عاطملا ملا نم هلنكي مل دمحأ هنبا ىعسنم نال زئاج هنأ ىفهلق هريغل نيملع ناك نإ و دمحأو دمع هنبال



 ١/ ردتقم كيلم دلع : كاع ةلوق

 ىلاعت لاقو : بظعلا تابثاا ىلإ راشأف (صوصرم ناينب مناك افص هلببس ىف نولتاقي نيذلا بح

 ةدعقم قالطإ و ثكمو تاب لتاقملا اهبف نوكي ىتلا عضاوملا ىه نذإدعاةملاف(اوتبثاف ة ةئف مت يقل اذإ)

 كللص>دوعقلاو سؤواجلا نيب قرفلا اذه تفرع'اذإ , هيلع لدياضيأ دوءقلاهيلع ىذلااو ا ىلع

 نعو نيهلا نع ) ىلاعت,هلوق ىف اهنمو ٠ ثبالا لوطو تكملا ماوذ ىلع لدي هنإف انبه اهنم دّئاوف
 نيرهاظلا نيرسفملل ليق و اذه فرع اذإ مث . ميدنلاو سيلجلا ىنعمب ديعقلا فراف ( ديعق لامشأا

 - نأ ماوج نوكي ؟ رهشأ سيلجلا نأ عم سيلجلا ظفل لدب ديءقلا ظفل رايتخا ىف ةدئافلا ف

 الو . ديعقلا' بساني :( دنع رابج ) هلوقو ( ديتع دلو ) (ديرولا ليح ) هلوق نم تارآلا

 ةيكح ةيونعم ةليلج ةدّئاف كل نيبت ركذام ىلإ ترظن اذإو « عجسلا ىف سيل نآرقلا زاي]و سياجلا

 وه اذهو « هعم سولجلا نامواديو هناقرافيال امهنأ ىلع لد ديعقلا نآل بسانملا ظفللا عضو ىف

 . ظفال أعبت ىعملا لمي و عجسلاو رءشلا ةرورضل دسافلا ظفللا راتخ رعاشلا نال كلذو زجعملا

 ىلاعت هلوق ىف ىرخأ ةدئافو . ىغذيام نسحأ ىلع ظفللاب ءاجو ىغبذي ام ىلع ةمكسملا نيب ىلاعت هللاو

 اووكا لمقاذإو 23 هللا حسفي ارحسفاف سلاجلا ىف اردسفت 0 لبق اذإ اونمآ نيذلا امأ اي )

 سولجلا كرت ىلإ ةراشإ ( اوزكاف ) هلوقو « ةكرحلا ىلإ ةراشإ ( اوحسفاف ) 4 نإف ( اوزشناف
 .هتوةراقي ال ى> دعقع سيلو هتءزالم بحب الف سولج عضوم كلذ نأ. تاما ا سال

 لجر لاكي حاص ىأ . قدص دعقم ( ع ) نابجو قدص دعم ىف 4 ةثلاث ؟لا ةلأسملا ١

 نظ مخاطو ) ىلاعت هلوق ىف ( انحتف انإ ) ةروس ىف هانركذ دقو . دسافال ءوس لجرو حلاصال قدص

 د.٠3 ( لوألا ) نوجو هي.فن اذه ىلعو ؛بذكلا دض هن. دارا قدصلا ( امهيناثو ) ؛ ( ءوسلا

 ادع ناو رتحا قوهالاب لاق: قدصت نصرفلاني دهتم |( ات رد ىسيزو هتلايوهيور هنخ سحأ رف

 ليحتسيو قداص ىلاعت هللا نآل بذك هيف دجوي ال دعقم هنأ دارملا لاقي نأ لمتحيو « هلوسر

 ملعي ٠ هيلإ لصاولاو لبجلا بذكلا ةنظم نآل بذكللا هيلع عنتما هيلإ لصو نمو بذكلا هيلع
 ةماف قنص قم حيف اكيشر هيذكيب ديقتيل, تدك رفأ نع تلارراضف, عمو شركات
 قي هلا هلوقوا ناكملا و. ىنعملا (ى وهل نابع اا و ةلزبا | برق هنم دارملاو اهانعم تفرع دق (دنع)

 ,ًأذآذتلا دشأ. هدم :م برقتملا ناك ارادتقا دشأ:كلملا ناك املك ةذيزل كولملا نم. ةيرقلا نآل (ردتقم
 قرك 3 نورك كولاا ناف. . كولملا نمرتب رغلا ىنعم نم ةنم فرقا ىنعم ةفلاذع ىلإ ةراشإ هيفو

 لاق زاعت هللاو «٠ هنوءلعيف هودع ىلإ اوزا>:ب و هيلع اوصعي نأ ةهاذع ٠ هن ويهرب نمو هنوبحي ني

 . هلضفب الإ مك برعةيال ( ردتقم )

 , ههالسزو هيض لأ و ههاخ ريخ دم | )ديس ىلع هتالصو هلل دمخاو

 عمو رخل ١١د



 ةيآلا . قدص دعقم ىف : ىلاعت هلوق /إ و

 ا ا ا

 : لئاسم هيف 4 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف 0 ىلاعت لاق مش

 3 ) اههد>أ ) نيهجو لمت< لون ؟ هجر تك ل ىَدَص عقم قف 2 للاودلا ةلأسملا ,

 نم دعقم نوكي اذه ىلعو ٠ الك ادا اد دل قف نالف لئاقلا لوقي 5 لدب ةروص ىلع نر

 0 ىلعو عضاو ملا نم تاتجلا قام ىلع ةيزم هل ًارات |[ تانجلا ةلمج

 ىف ) لاقف رهن دنع تانج ىف (رمنو تانج ىف ) هلوق نم دارملا ناك واط ا

 َّف مثرد لو#ت قدص دعم ةفص ) كيلم دنع ) لاقي نأ لمت<و ( ردتقم كيام دنع قدص دعقم

 ةفص نوكيف نئاخ دنع ريثك نم لضفأ نيمأ دنع ليلقو « رسعم ةءذ ىف رائيد نم ريخ ءلم ةمذ

 ىف: ىأ”ربتو تانج ةفاصلاك(قدع دعقْم'ق ) اوك نأ (اهبناث») :أذتنمأ هلك قتيلا الو

 ايوب اوك (ىطاارصمل اشار از لش عفر هع | لوقت 3| نضر داما 15 لرحألا ندور ظلمات تاج

 . ةفص دعب ةفص ( كيلم

 نآل كلذو ؛ ساجملا هيلع لديال ثبل ىلع لدي ( قدص دعم ىف ) هلوق م ةيناثلا ةلأسملا ١
 ةبظإ ل 'نكشل و «قوف اقينيب)إلب' انبي !اقرفا الادحلاوا القال نأ ناظر ام !ىلغ ايلا |[]ربلجلاو الحق

 هوجو هيلع لديو ؛ ءاضتقاو ةقيقح ثكم هيف سولج دوءقلا نأ وه قرفلاو  عرابلل الإ

 مور !ةقتندلا تكمل طلو طل | عا ئمستا الو اديطقم !ايتسإ ع نقلا: نأ ودب( لوألا )
 ىلع سولجلا ةلالد مدعل سااوج نمل لاقي الو دعاوق ءاسناا نم دعاوةلاو . تيبلا دعاوق ىمس

 ةدحاو ةلاح ىلع تابثلاو ماودلا نيب ًارقتسم هنوكسل نيعضوملا ىف دعاوقلا ركذف ليوطلا ثكملا

 لخلا نع هنوصل وهف ةقيقح نكي مل نإو  ءاضتقا هداعتقا ماودل دوعق لبإلا نم بوكرملل لاقيو

 رظنلا ( ىناثلا ) سالجالل درب ملو كلذ ىضتقا ماد دودق عون هيف دجو هنأأك بوكرل هذاختاو
 تدق اذإف لكلا ف ثكملا ىنعم دج اهتبلقو د ع ق ىلإ ترظن اذإ كنإف فورحلا بيلاقت ىلإ

 دع 1 نيعلا تمدق اذإو « تفامت ىنعع شارفلا عداقت هنمو ىنعمب عدق ودك تأ ر فاقلا

 هبلطب هرمأ اذإ رثبلا ىف ولدلا كدب قدعأ لاقي ءافخل قدع ىفو رومظلا ةباغ ىف ثكملا ىندمب قدعو

 لادلا تمدق .اذإو سلا ف عقاولا وادلا هعم جرب بالك اهاع ةبشخ ةقدرءلاو اذ هعوقو دعب

 عقدملا رقفلاو ضراألاب قصتاملا بارتلا ىه ءاءةدلاو رهاظ عقدلا ف ثكملاو قعدو عقد تيأر

 نوكيف اهرفاو<باودلا هوطت ناكم قعذدلا ذِإ ًاضيأ قعد ىو ٠ بارثلاب همحاص قصاب ىذلا وه

 تالا[ تتالا ( كلاثلا'ةجلاولا ) هعاضوم نع اهنم ءى ماكر خترالا ضعي اهضعب لخادتم هٌوارجأ الص

 ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال ) ىلاعت لاق انزكذ ام رهظ تريبتعا اذإ دوعقلا ىف

 هللا نإ ) لاق ىلاعت هنأ عم ( لاتقلل دعاقم ) ىلاعت لاقو عابتا هدعب نوكي ال ىذلا دارملاو ( ررضلا



 ان ربا تلانعةشب قات ةلوت

 عبسفتأ نينمؤأا نم ىرتشا هللا نإ ) لاقو ( ةنجلا لثم ) لاق ام دنع .دي>وتلاو اهعونتو اهراثأ

 اذه تدلع اذإو « اهنيب ةبر+لا ناعيقلا عوقو مددعاو اهراثأ لاصنال ( ةنجلا مل نأ مهاومأو

 ف هنإ لاشي 2 ةنيدم ف ةللا كلتو ١ هلع َّق رادلا كاللتو راد َْق تا 3 ناكاذإ انندلا ّق ناسنالاف

 ءاوسلا ىلع أمهنم هلر# نوك ثيح نيرم نيب اندلا ف ناسنالا ناكاذاذ برهلأ انأو هكا ةدلب

 دق. قنكل حالا نوك نير نح[/هدنع قل لاهي انهي نم برق اذاف « نر دنع سااج هنإ لاهي

 ديب أ اهنم ثيلاثلاو 7 نيريتردتع ىزكك نأ نك ىاعزو ا نابنأ ةتالث تعا نركا نأ قكع ال ان هلا راد

 ةرخالا يأ 0 للاكل هللأو أ كتع د>او نامز ْق نوكي د ةقيقملا ف ىرف 0 نيرهلا ند

 كاد: كلا ىضتمي ناكنإو ( رو ) هلوق نأ ا اهب رم دنع لاقف ءايندلا ىف هءرفن ام ىلع

 انتم ةم يه ةعتمالا (واتالل هضم و ع رتابل زي امازون رو ا يول
 ربت واذ عم هيف ام اذهف « ةعبرأو ةثالث نم ربك ] ةرييك ناجأ اننا يا ل

 0 5 ىفو . ميظعنلل ريكسنتلا ربنو لاقي نأ لمتحو ؛ عما نود ديحوتلا ايف نسحب تايآلا

 فرش هدنع ِ وصخلا ناكو 3 وضرلا نبيع نهو ٠ روكلا ند ىذلا وهو 3 ة ملتح مك أ

 دعاقلا نورب الو املهأ اها ريو ةنجا ىف ىرجب زاهناللا نانو وديع نك عمفا لوك 50

 هللا نإ ) ىلاعت هلرة ىفو ؛ نينه وا دعاقم هدنع ىذلا رهغلا كلذ ىأ ( رمنو تانج ىف) لاقف اهدنع

 رم لون نأنيمجولا ىلع جاتحي الو ًاضرأ نسح هجو اذه قا 2 5 ل مول ءمريغ هناك ( روس مكياتيم

 . سنج مسأ هنرركشلل عمجا ىأم ف

 لون ؟ امهنيب قرفلا امث ( نويعو ) تايراذلا ىف لاقو ( رهن ىف ) انبه لاق 4 ةئلاثلا هل أملا ١

 ظدم ةريثك نويع لالخ ىف ايندلا ق"نؤك نأ نكم ناسنإلا# لالخ ىهاَتتعما ربت انلق نإااَنإ

 كادعم ال دنع | را ريص#ف ىئ 0 4م رجفنت نويعلاو 0 ند عمت ر 5 عضو ىلع ناك اذإ هب

 كلة زوم دنع دار ملا نأ أانإق نر ان تك كار م امنإو داهم 1 فو 07 5 نك الو

 دعقم هدنع هلو د>اولك ىلإ الصاو ًادتمرهللا كلذ نوك<ي لوة:ف ؛ دعاة٠ هيلع ميظع 0 اذاق نإو

 نورعلا 2 عمد ميظعلا 0 نأ جف هزنتااو جرفتلل َّن ردحلاو ف رشفلل رملاف 0 ةعباز ارب نع

 تابآلارخاوأ ىلإ رظنلا عم هلك اذهو ام رثك عم نويعلا ماقم موقي هتدحو عم رهنلا ناكف ة ريثكلا

 ”كلاكه عمجاو اذيد دحارولا ظل ىف ني 2 كانهو انبه

 اذه ىلعو كانه ليلال ذإ رام مسج اهنأ ىلع ( رمنو تانج ىف ) ءىرق 4( ةمارلا ةلأسلا ال

 ىلإ ةراشإ رن ىفو ىأ ( رمنو ) هلوقو . ناكم فرظ ( تانج ىف ) هلوقف هيف ةقيقح ىف ةملكف

 هلقن دسأ عمج ىف دسأاك رهن 2 هنأ ىلع نوزلا مثَح وإنع ءامجلا نازكلدب رمو ءىرتو «نامز فر ُُظ

 .٠ 7 ع ف 97 رغغ م ءاملا مضإ رم لاقي نأ لمتحو 0 ٌئارسختولا



 ااا كانع اة قيدنلا“ نإ فيا دبل 7

 00-2 سس هني رهام

 «02 رمو 4 ىئ نيقتملا نإ

 بلاغ هيتكماع افناسنإ نا هنو 52 نم 3 01000 ظع ةرّثاو 0 هلو# ف نأ ) انك ّق الإ

 فاخ ام ة 4ب تك لت مدس و اهات 5 را اك 0 هلا همم ظعلا ةلخاب ا اذا ىشإ دلع 1 مالا

 ةيالتكملاه 1 ماده نم نمو: ىلا ماظعلا 0 6 5 0 ارسل هتامست

 انهه لوقت ا 2 نا.سذلا ند نال ية 7 دوصقملا 5253 يملأ 0 5 لدم نأ كر كلم أ

 عضاو أ هذد عممج ىفو ( اه كا الإ َه 5 00 ةريعص رد اب ةاكلا اذطام 7 هلوق قو

 قىرج و د 006 َْق ناسا نع ار / ءىدتي ا لع تيثنلاب عا امال ةريغصلا مدق

 هب ءادتبالا نسحب ةركن ناكنإو الكنأ لبق نم انركحذ ام ديؤي اذهو ؛ مهمتداع ىلع ركذلا هللا

 مامإلا مدعو مودمعلل

 اك ورود قا كانا و نيفتملا زوم: انركد ذك 4 رينو تانج قى نيقتملا نإ زر ىلاعت لاق مش

 راهنآلا ماقم موقيو سذج مسا وهو رجك ءاهلاو نونلا حتف تاءارق هسيفف رهنلا امأو ( روطلا )

 : لئاسم هيفو . حصالا رهاظلا وه اذهو

 ةذالا'نم سيلو أ ةيف ناسنإلا نكي نأ ناتسبلاب ةذللا يجوع 4 ىلوآلا ةلاس ع

 لون ؟(رمتو) ىلاعتهلوق ىنعماف «ررتلا دنع ةنجلا ىف قر نأ هتذل بايك نافل :ةقاركيأ نأ هني

 انلقو“« تايراذلا ةزوس ىف ( نويعو تاتج ىف نيقتملا نإ ) ىلاعت هلق ري هن“ اذهأ نع 0 دق

 رتست ىتلا را لا ىه ةنجلا نآل تانج ىف كلذك و ناكملا.نم امتنب امفو «نويعلا لالخ ىف دارملا

 ناسنإلاف ةرئاسلا راثالا ىه ةنجلا تناكاذإو . (نوءعولالظىف) ىلاعت لاق اذطو « سمشلا حاعش

 وهو ( رخآ اهجو ) انهه ديزنو « ربنلا كلذكف  اهالخ وأ اهنيب نوكي امنإ و راثألا ىف نوكي ال

 مدع دنع هقالطإ نسح ال ىذلا ظفالا قالطإ نت ةروا#لا نوكل رهن دنعو تانج ىف دارملا نأ

 لاا ا ءازساةلعا) : لاق 6 ةرواجيلا

 فيدلاو نبتاا ةرواج نكسلو دلةتي ال عرلاو فلعي ال ءاملاو« عدو انهي خ نإ هيض ولام

 . ىف ةملك نم لوألا ىف هب ىنأ ام ىتاثلا ىف تأي مل انه م كلكم قالطإلا نسح

 هلوق ىف معضاوملا قيزيتكا و ازاجالا عمجو ت انا عمج عم رونلا دحو 4ك ةناثلا ةلأسملا 0

 لوألا باوجلا ىلع امأ لون ؟ هيف ةمكسحلا اهف مضاوملا نم هريغ ىلإ (رامنألا امتحن نم ىرجب) ىلاعت

 ردهنلا نأب هسلعل « راهنالا عامس ىلإ ةجاح حنا )١- نكي ملف لالخ ىف رهن ىف ىنعم نأ نيب ا لوقنف

 نا نابنأللا عمج مل ولف ( هناجالا ]رع ىلا )الات لوقا األ لولب لذا: نوكيادلا نخاؤلا

 ةريثك تانج ىف راج دم دحاو رهن نوكي دف ايندلا ىف ام ًادحاو ًارهن اهلك تانجلا ىف نأ مهفي نأ

 ةرثكو اهتعس ىلإ ةراشإ تانج ىف عما نأ انيب انآ تانجيف نوكي ناسنإلا : لوقنف ىناكلا ىلع امأو



 اا ةيالاأب. معايشأ ايكيلهأب قلق ا كاع ل و

 د دم 0 هز ك خر همس هرثااش ع هَ مس ه2 هر

 ««؟» ربزلا ف هولعف ءىث لكد 2 لم نم لهف م 5ك اك 0

 مثل اس مر - ةئح

 «هأ» رطب ريكو ريخص لكو

 لوقلا اذه ىوش تاياكجلا كلتا نبع |مدج وو تاياكملا نم مدقت أم ىلإ ترظن اذإ مس الو

 ( امعسات ) لوقلا اذه ةح ىلع لدي ( ركدم نم لهف كعايشأ انكلهأ دقلو ) ىلاعت هلوق كلذكو

 ىنيعب هيلإ ترظن لاقي اك ىرصيب هتحل لاقي نيعلاب رظنلا ( امهدحأ ) ناهجو رصبلاب يللا ىنعم ىف
 غرسأ ناتلامؤظلا 539 ناك اا ملةلاب تبث لافشكايالا ىلإ كات م كميل ءاَبلاَو

 كرلا برق ( اهدحأ ) ةكرهلا ةعرس ىلع نيعن رومأ اذ دجو نيعلا نآل ناسنإلا ىف دجوت ةكرح

 اهمئاف اممجح رعص ) اهناث ( هم برعلا ةياغ َّق نيعلاو غامدلا امنمو ةيدصعلا كلا لإ نإف عم

 ةركلا ةجرحد ناف اهلكش ةنادتما ( املاث ) ماظعلا فالخ هيلع له الو كارلا ىلع ىدعت ال

 اهعضوم وه ىذلا وضعلا ىف ةقولخم ةبوطر ىف !هنوك ( اهعبار ) ثلثملاو عبرملا ةجرحد نم لوسأ

 ىتلا دصاقملاو تاعومسملاو تالوك أملا فالخم ةرثكلا ةياغ ىف تايئرملا نأ ىف ةكسحلا هذهو

 لكلا ىلإ لصو امل تارهبملا كاردإ اممىتلا ةلالا ةكرح ةعرس الولف ؛ تاقوذملاو لجرآلاب ددقت

 لئن ءايلاو 5 4ب ردكو رصيبلاب فاطخي قربلا 0 رصبلاب ميللا (امهيناثو) نامز لوط لعل الإ

 ىهو ةدئاف هيف ( رصيلاب ) هلوقو « ةعرسلا ةياغ ىف كلذو هب تررم هلوقك ةناعتسالل ال قاصلالل

 وعلا نك لإ ىهمذي و ناك نه ةنكرذ ءىدتسو قرب نيد قريلا حماك لاق ول هناف ةعرسلا ةياغ

 نوكي ىذلا نم لقأ رصبلاب نوكي هرور» ىذلا ردقلاف اذه عم نكل ء حصل ضرفي نامز لقأ ىف

 رصيلاب رك ىذلا ردقلا لب نحلل ىلإ أدمملا نه ليق مال ( حماك) لاقف 0 5م لل هأدتيم ند

 / ةعرساا ةياهنو ةلقلا ةياغ وهو

 نأ انركذ دقو « لاكشألا عايشالاو ( ركدم نم لهف كعايشأ انكلهأ دقلو > ىلاعت لاق مث

 . رهاظ ىناثلاو كالهإلاب ديدهت ( ةدحاو الإ انرمأ امو ) هلوق نأ ىلع لدي اذه

 مهك الدإ ىلع رصتقم ريغ رهالا نأ ىلإ ةراشإ « ررزلا ُْق هولعف ءىش لكو ) ىلاعت هلوقو

 رزلاو ؛ مييلع ري . هولعف أم ىلع مه دعم وه ىذلا لجألا باذعلاو لجاعلا وه كالهإلا لب

 . لما, فصوت ةركنااو .ىث ةفص ( هولعف ) و ( نيبتاك

 ىلع ةرصتقشد ةباتكلا تدبيأ ىأ ْ حال ميمعل كر ط هس 2 ريعص 0 2 كاكا هلوقو

 قران د دقو 2 كاف ينس 18 الف روط همم ًاضيأ ممريغ هلعف ام لب هولعف ام

 نيكر اال 6:كللذ نم نضال ضو الا [فجلو تاومسلا قا ةرذ لاق ٠ هنع بزءيال ) ىلاعت هلوق



 ةيآلا رص ءلاب حملك ىلاعت هلوق 500 اا

 ىذلا هللا 3 كإدر 1كاعت !ةلودا لع الدي ناو طلت هيلع 7 امو هقلخ الوأ هداف اكرحتم وأ انك اس
 كرولا نمابةلخدعب اطام لعل (هر ءأبتارخسم)لاق نأ ىلإ (مايأ ةتس ىف ضرآألاو تاومسلا.قاخ

 هل لاف لقعلا ىلاعت هللا قاخام لوأ د ملسو هيلع هللا لص هلوقإ هيلع لديو ٠ 21 امهيرعت نوعا

 ىلاعتهلوق كإذكو ؛ فصولا ىف رمآلاو ةقيقملا ىف قاخلا لعج « رددأف ريدأ هل لاق مث لبقأف لبقأ

 جرعي مثضرآلاىلإ ءامسا_نمرمآلاريدي) لاق مث (مايأ ةتس ىف امهننب امو ضرالاو تاومسلا قلخ)

 (امهد>أ) نيمسق ىلع ىلاعت هللا تاقولخم ( اهسءاخ ) هرزسفت انركذ دقو ( هرادقم ناك م د ىف هيلإ

 نرانإلاو تاومسلاك ةلبمب هقلخ ( امهناثو ) هريغو لقعلاكن وكي ام عرسأ ىف ىلاعت هللا هقلخ

 لد اكو |( وللا هيل (واطأ'ةليم قولا ور رمال اهنلغ قلطأ .اعيرسأ يوواخما ف! كايدلاو كارو انو

 ايتثا ضراألاو ال لاقف ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىزارلا نيدلا رخ هلاقام ( ابسداس ) ىناثلا هجولا

 ىلاعت هللا لع ىنف ةينامزال ةيبيترت ةيدمب هدعب داجيإلاو ريدقتلا وه قلخلا ناو دو عام ردو اااكوط

 لوالاف دا#إ وهو مع ا” هقلخ ردق وهذ ةيريدقت نيموب ىف تاوعس عبس نيكل تاومَسلاَعْلَ

 : رعاشلا لاق ىوغللا مووفملا نم اذه ذخأو رمأ دا<إلا وهو ىناثلاو قلخ

 ىرقال مث قاخ س اذإ عكر

 ةنللال] (فيلور دواي ناث مطق.و الو أ ردقي ىذلا طايخلاك ل صفي الو عطقي الو ردقي ىأ

 نئلو) ىلاءتهلوق هنم داحبإلا داوأ/وأ راجل كد ىلكع ملاك سا نال ؛فاكزقلاب أ كاياشدلا دق هيكمل

 |أردق انأ دارا سيلو ( ةفطن نم هانفاخ م ناسنإلا رب ل أ ( ىلاعت هلوق هئمو ( قلخ نم مهلا

 هلأ ناف ةداعالا هبام وه ماللادو ءادتا داجإلا وه قالخلا ) اهءداس ( كاذ ريغ كلا أمم ل >> ومس هنأ

 الإ انرمأ امو ) هلوق نوكيف ٠ ةظحل نم عرسأ ىف مهئعبي ةءايقلا موب مث ةلبمب الوأ قلخلا قاخ

 (ةدحاو ةخفنو ) «٠ ( ةدحاو ةحيص ) از عجيل ةرجز ىهاإف ) ىلاعت هلوةك ( ةدحاو

 الإ نوم امو ( كاع هلوقو .٠ 4 اد> ولا ىلإ ة ةراش ! ( ردقب هَ لح 53 ىش لك انإ ( هل وهف اذه ىلعو

 قاخ داجإلا ( اهنماث ) تايالاب رخالا لصاالاو لولا لصأ الا نيب هن اكف رشحلا ىلإ ( ةدحاو

 غراب ترطيب ؛ الف اولعفاو اوكسلهأ دادششاا ظالعلا ةكئالبلل لوقي ىنعي « صأ مادعإلاو

 5 كالهلاو مدعلا هرقعل ةدحاو5 لمع هرمأف كرخأرف ها ص هلا ةداعإ ىلع ل اة نوفقوي الو

 طاس كالهالاو . هديب ةمحرلا نم وه ىذلا داجالا لعج ىلاعت هللا نأ صو 4 ةفيطل هيفو )

 از قكعرات اذهو 3 كامله كب ةايحلا لعجب و توألا كال دين توما لءجو 3 هتك,المو هل هيلع

 امو ( لاذ ةمقثلا ىلع هنردو نيو ) ندصم هانةلخ ءىث لك انإ ( هل وهب مفعل نيب هنا عضوملا

 ًانلينعي انارمأ ل ءاجيرانانزبز*:قاطت كلاؤقو (ًالاص اني انزمأ ءاج انلف ). ىلاعت هلوقاو 2تاذعلا دنع

 انبه كلذك هب كالهإلا نيبو ارثخلا ظفلب باذعلا تاياكملا هذه ىف 0 مو ) اهلفاس املاع



 1/6 الا ىدشلا و الزلال امو : ىلاعت هلوق

 تسيل ىنعم ةقولخع تسيل حورلا نأ ريثكلا ملعلا هللا هقزرب مل ىذلا نظا قاخلاب ماسجألاو رمأألاب

 كنواأيو) ىلاعتهلوق ىلإ ترظن اذإ اولاقو ؛ ةمحر ثعب لسوهيلعهللا ص ىنلاو لضي ناكسف ةثدح؟

 ىلإو (مايأ ةتس ىف ضرآلاو تاومسلا قاخ) ىلاعت هلوق ىلإو ( فر سمأ نم حورلا لق حورلا نع
 رماألا نيب توافتلا دحت ( اماظع ةغضملا انقل ةغص. ةقلعلا امل ةقلع ةفطنلا انةلخ ) ىلاعت هلوق

 لعجو مايأ ةتس وه ًادتم ًانامز ماسجاألا ضعب قلل لعج ثيح حا.شألاو حاورآلاو قلخلاو
 ىغبذي اولاق مث ٠ كلذ حورلل لعحي ملو (انقلخع ) هلوقبو (انقلخ مث ) هلوقب ًايترتو ًايخارت امضعبل

 لب « هيف ىلاعت هللا اهدجوي ىت> مايأو دتمت نامز نم ال دبال ماسجألا نأ اذه انلوقب نظي ال نأ

 نم عرسأ ىف تابنلاو رجشلاو باودلاو ناسنإلاو ضرالاو تاومسلا قاخ دارأ نإ راتخم هللا

 دوجووءازجأاهل تاصح تادوجوم امنوك نع جرخت ال اذه عم نكلو ؛ كإذك ابةلخل رصبلا حا

 ىف ةثالث ةتس ىبف اهيف بيكرتلاو ءازجألا دوجو دعب اهدوجوو ايف بيكرتلا دوجو لبق اهئازجأ
 تضرف اهنيك نذإ مسجلاف . ىلقع بيترت الو دحاو نامز ىف راسكتنالاو رسكلا هللا قا امةثالث

 . ىلاعت هللا داحجبإب دحاو دوجو اهل حورلاو بيترثلا ىلع هللا دا! اهلك تادوجو ريدقت هيفف هقلخ

 صاالا نأان رك ذام(اهدحأ)ةلوةعملاو ةلوقنملا دوجولا نم مأالاو قلخلا ىفام ركذنلو . مطوق اذه

 حاورأالا اهنم نأ ماسج الا ىف اوركذام ( اهنناث ) ةدارإلاو ةردقلابام وه قللاو ( نك ) ةملك ره

 دوجو هل ثدحلا نال كلذو ء صيصختلا ام ةدارإو داحيإلا اهب ةردق هل هللا نأ وه ( اهثلاث )

 قاخ هتردقب ىذلاف ةدارالاب نامزلاب هصاصتخاو ةردقلاب هدوجوف نيعم رادقم هلو نامزب صت

 ةلَوَقَم لوقتللامأ؛ :لوقغملاو لوقت ]هيلع الديرو ناكئدفومأب هاصغ# عربا هاللوإلاب قلو

 ىرم دارملا نأ ملعاو ؛ ةدارإلا قلعتا نك لعج ( نوكيف نك هل لوي نأ ًائيش دارأ اذإ ) ىلاعت

 اهتامحاذإ نكةملكن معرسأ ل وصحلا نال « نونلاو فاكلا نم ىنلا ةملكلاو فرحلا وه سيل (نك )

 نرامز ظفل نك ىف بيترتلا الإ دحاو ملكتم نم دجوي ال نوزلاو فاكلا ناذ ظفالا ةقيقح ىلع

 تاوضلاو فرخلا' ةقيقح' نكي دارملا نك ولأن ذإف.ءاغلاب (نوكتتف:) ىلاعت هلق ليلدب دك قاوكتلاو

 مالكسيلو ًاعم نافرحلا دجوي نأ نكسمي لئاق لاق ناف , كل ذك سيلو نامزب هدعب لوصحلا ناكل
 لوقعملا امأو . ظفللا نم همهفن ام ريغ ىنعم هل لعج دق انلق نامزلا ىلإ جاتح انمالكك ىلاعت هللا

 داجيإلاو قاخلا نأ ىلإ بهذ سانلا ضعب ناكنإو ةلءو ىنءمل سيل نامزلاب صاصتخالا نآلف

 لوق. نأ هنكمي ملو كلا نم اذه لثم وأ سانا رقم نوكستا ضرأالا قاخ هلل ني لاق كلك
 مهأ رقمأضي أ تناكل كلذ ريغ ىف اهقلخ ول هن“ال مهل ًارقم نوكتا صوصخلا نامزلا ىف ضياالا قع

 ل هل لاقي الو رمأ, ىذلا رابجلا كلما رمأ هبشي وبف ةمكحلا ضحمل وهف ىنءل سيل صيصختلا نذإف

 فاصوأ نعكفنتالةقواخلاءايش الا نأ وه (اهءبار) هنم الإ رمآلا دوصقم ملعي الو تلعف لو 5

 نوكينأنم هل دب الو ًازيحتم نوكي نأ هقلخ دعب هل دبال مسجلا هلاثم ؛ نيلباقتم نيفصو نءوأ ةثالث



 ةيالا. ةدحاو الإ انرمأ امو : ىلاعت هلوق 4

 املا ملط هلل ران رم او

 « رصبلاب حماكةدحاو الإ انرمأ امو إل ىلاعت لاق م

 دارأ اذإ هللاف اذه ىلعو « رهاظلا روهشملا وه اذه ( نك ) هل هلوق وهو « ةدحاو ةملكالإ ىأ

 (ةدحاو) هلوقو « ءاضق لوقلاو « ردقةدارإلاف « لوةلاوةدارإلا : نائيش كانهذ ( نك ) هل لاق اً

 مدع ناب (امهيناث) مآلا ذافن ىلإ ةراشإ لوقلاريركت ىلإ ةجاحالهنأ نايب (امهدحأ) نبىمأ لمتح

 نكن 02ه ءافإ ( يعففلا نا قاع درع هرقاك ميظعلا شرعلا قلخ دنع هرمأف « لالا فالتخا

 رومأملا نذإف «ةدح او انرمأ :لاق هن أكف . رمألا هيبشت الن وكلاهيبشت ( رصبلاب حملك ) هلوقودحاو

 (نك )ةملكنإف . هب قيلي حدم ةفص كلذ نوكيال رهآلا ىلإ ًاعجا. ناكول هنآل , رصبلاب حملك نئاك

 هيلإ بهذ رهاظ هجو هيفو « رورمشملا رهاظلا ريسفتلا وه اذه ( رصللاب حماك ) دجوب ًاضيأ ءىث

 هنأ قءايال فاللخ اممدع ف 2 هتردهباهدج وب ةتانكملا ىف كل هللاتارودقم نأ ىهو 0 ءاكحلا

 ( امهدجأ ) نامسق ىلاعت هللا اهدج وب ىتلا تانكسمملا نإ مث « هريغ ببسل ال هلوطل عضوملا اذه

 : ةيندعملاو ةين اينلا ماسجالاو ناودلاو ناسنالاك اهد وجو 2 اهدائتلا دنع ةمكتلم ءازجأ مل 5

 رم ماسجاللاب موقيام رئاسو . ماسجالا رئاسو ؛« تاومسلاو « ةعيرألا ناكرالا كلذكو

 قيكلقلا أميف دج وب مش 2 الوأ دجوب اها نإف 2 ثداو>حو هل ةرد#ه انيك لرف 0 نضضارعالا

 نيل يومآ ( امهناثو) نضضارعالاو كيف رثلا و ءازجالا لإ ًارظن تاريدقت أميفف 0 اهنرعب مائتلالاو

 0 اهتيثأ دقو 3 ماسجالل ةروذملا هفب رشلا حاورألا ىو 3 ةيدادتما ريداقمو لصافمو ا ل

 نان نم باق هل نمي 0 ام عطقو »6 نيد مك نم مس مهةفاوو 0 مم الملف الإ ةفسالفلا

 نافل رايءازع] الو دج را ىللنا دحاوناهدرودلاو نوماللا كال 2: تان كانارأو تاضايرلا

 ماسجالا : اولاق اذه تفرع اذإ « اهب ةمئاَقلا ضارعالاو ماسجالا فالخ ءازجالا كلت ققحتت

 ( رمالاو قلخلا هل الأ ) ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإ اولاقو , ةيرمأ ةيعادبإ حاوراآلاو ؛ ةيردق ةيقاخ

 فالخ ىلع هنأ مالكسلا اذ نظي نأ ىغبذي ال اولاق مث حاورأ الا ىف رم الاو ماسجأ الا ىف قلخلاف

 هللا قاخ » لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو ؛ لقعلا هللا راخاعل وأ لاق مل-وهياع هللا ىلص هنإفرابخ الا

 قلخلا قالطإ و ثداح ةيلكسلاب ملاعلا نإو . زئاج رمالا هيلع قلطيام ىلع قاخلا قالطإ نال لقعلاو

 ٠ ثادح الا ىف كلذك الو ةغالا لصأ ىف ريدقت قلخلا ةقيقح ىف ناكنإو . رئاج ثادحإلا ىلع

 نأ نم حيبفتسإ 3 ميدق قول لا لوقي نأ 3 ىقسافلا حيفتسال الإو نيترابعلا نيب قرفلا الولو

 اذهل دايما هتاف ندع حاورأالا هللا قاخ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نذإف مدت ثدو#ملا

 ةدوجوم اممأ حاورأالا ىف لاقو ةرابعلا ريغ ول ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىهو ةميظع ةدئاف قالطإلا



 و ةنآلا. هانقلخ ءىث لكانإ : ىلاعت هلوق

 ديز ديفي ام ديفي لكل راق خل ظ ةدّئاذ ديفي ال هنآل ٠ مئاق ل-جر اناوق ىف ىف ىاقلا ردت

 < ملو مودعلا دافأ هناآل كنم ريخ دحأ ام اوزوج اذهلو : ةدئاف ةدايز عم هانقلخ ورمعو هانقلخ
 . مومعلا دفي مل ثيح كن. ريخ دحأ لئاقلا لوق

 ءىثث لكو ) ىلاعت لاق امرادقملا ( اهدحأ ) هوجو هيف اذاق ؟ ردقلا ىنعم ام 4 ةثلاثلا ةل أسما ١
 كلذو مسجلاف تاذلا ىف ردقملا امأ ٠ هتافص ىفو هتاذ ىف ردقم ءىثث لكذ اذه ىلعو ( رادقمب هدنع

 تاده» الام هرفاازم وخلا امأو كاوحلا وأ لساكلاك تاهو نم مسجلاب مكاقلا كلذكو هيف رهاظ

 ىنممال ريداقم انبه لوقف ءامهريغو لوجلاو للعلاكدادتمالا ىنعمب هل رادقم الامرهوجلاب مئاقلاو هل

 هب دادزت امجح نأ الؤلو " ةتالبثلا“ يرق ردا هم نينالا-نإف هرقل هاردلا اهأ 2"ةادمتألا
 مولعلا راد . ةيادبو ةياهن هلف رهوجلاب ماقلا امأو . هيف دادت»مالا نود لصح امل الإو : دادتمآلا

 :اقنلا قّيرادتعمهلف انام 1 .ىذتا ين لكل نالت هلدصلا امأر" تشات ةقيراشمملا شلاق انذاك
 قدودت + هدد ىلاءاقتبلا ل و هل" رادع“ لاو ٠ 0 ىلاءعت هللا لبق نإف . أ ايلا يم اول

 ءاشالا آوأ مسإلا كاذب ءايسلا ءايس الاد 2 مسإب ى مس ١ م كب ملك ا

 عج تيأر : لئاقلا لوقي 5 ٠ هنع وه جرخم هيلإ هلاعفأ نم العف دس[ ةمضلا كلل 2 وللا

 وهجرخم هتبرض وأ ىبرضو الإ دحأ تيبلا ىف ام لودي و : ىنمرك أ مهلك مهتيأرف تيبلا اذه ىف نم

 كلذكف « هد 1 نع هجورخ ىلع ليلدلا نم ككرتلا 3 ىف اع لب مسالا ىضتقم هنوك م دعلال هنع

 انلق اذإ ةقيقهلا قيرطب لب ٠ صيصختلا قيوطب ال هنع جرخ ( ءىمث لك قااخ ) و ( هانملخ ) هلوق

 «ريدقتلا ردقلا ( اهناث ( كا ريغل الإ ذئئرح عضوب مل بي كرتاا اذه نافذ ؛ "دو كيكرتاا "نإ

 رعاشلا لاقو ( نورداقلا معتق انردقف ( ىلاءت هللا لاق

 رداق وه ام نمحرلا ردق دقو

 ىئارلا ىري اك. ريدقت ريغ ن» ًائيش قاخي ل ىلاعت هللا نأ ىنءملاف اذه ىلعو ؛ ردقم وهام ردق ىأ

 هتاذل لعاف هنإ ةفسالفلا لرق فالخ ردق ايهللا قاخ لب : هردق دق نكي مل عضوم ىف عقيف مهسلا

 1ر6 وأ ايوط ءاجج ىذلا و , ةتدام'دا دعت لف ازيعص وأ [ريضق اج ىدلاف ؛ لباوقألا ف داتحالااو

 ريبكملاو . ًاريبك نوكي نأ زاج ريغصلاف انم ( ردقب هانفلخ ءىث لك ) ىلا لاَقف « رخآ دادعتسالف

 ةفسالفاا تلاقو , هردقو هللا ءاضقب لاقي ؛ءاضقلا عم لاقيام وه (ردقب) (امثلاث) اريك هناا

 ءاضقب ةراح رانلا قاخ نول ,ةيف ؛ ردَقف همزل, امو ءاضتف هيأ] دصقيام نإ : ءاضقلا عم ىذلا ردقلا ىف

 زو نطقب تقلعت اذإ اهنأ اههزاول نم _.ركل . كلذك نوكت نأ ىغني امنآل هب ىنقم وهو

 ملعلا ىف ام ءاضقلا لب ؛ دساف مالك وهو : ءاضقب ال ( ردقب ) رهف ؛ هقرخت كواعص بصق ىف تعقو 3
 هنإ نولوةي ام ىلع ال « هتدارإ مه هردقب ىأ ( ردقب هانقلخ ءىث لك ) هلوقف ةدارإلا ىفام ردقلاو

 . نيكرشملا ىلع أدر ببجوم

 ءالؤو سرد 0و



 ردقب هانقلخ .ىث لك انإ : ىلاعت هلوق 5

 اس . رع اغ و 0 ل

 «:42 ردفب ةأفلج 6 ل

 لئاسم هيفو 4 ردقب هانقلخ ءىث لكانإ م ىلاعت لاق مث

 ءىشابلك انف | وفود لاق هناك هلق ادع قلعش ( ليث لكذتإ ) هلوق نأ روهشملا ( كوالا ١

 ( محر لا زيزعل 1ك كنإ قذ ) ىلاعت ةلوقك" ىقأو 2 كلذ كن نأ ءازج. وه 1 هانقلخ

 فاطع نآل باذعلا ناب ركذ مث (رقس سم اوقوذ) هلوق دنع مالكلا متو مالك ءادتبا هنأ رهاظلاو

 لد.و . مالكا رخآ سيل ( ردقب هانقلخ ءىث لكانإ ) هلوق نأ ىلع لدي ( ةدحاو الإ انرمأ اهو )

 (هانقلخ ا الرقي افلا لوألا 511 زكذ دقو ( رمال و«ىلخلا هلالاز ادق هلوق هداع
 لدكدلا 2 آما اأو ) ةدحاو الإ انر مأامو) لاو نمأللا ركل قا نأ ق؛اللا نم نوكيف

 ارقوذ) 7 ىلإ ( لالض ىف نيمرجملا نإ ) هلو مهبلع كس مكب هيلعافتا لكى ونا لوقف

 ةيآلا ملع نم ملعب ءافتك ا ةريخآلا ةيآلا أرقي مو « ةوالتلا دصق ىلع ىرخأ باقات منسم

 ( هيلع هللا مسا ركذي ملاماو ركأت الوز ةيآلا ( مكلا ومأ اراكأت ال ) تالالدتسالا ىف لوقت اك

 ؟ كل داا ةيآلا ) متةي ادت اذإو) ةيآلا

 هبصتق بصتلاب أرق نف عفرلابو « روهشملا حصألا وهو بصنلاب ءىرق لكي ةيناثلا ةلأسملا ١

 لعفلا كلذو ( محل دعأ نيملاظلاو ) هلوقو ( هانردق رمقلاو ) هلوقك رهاظلا هرسفي رمض» لعفب

 نوكيال اذهىلع هانقلخ و « ردقب ءىث لك انقلخ انإ : لاق هن أك( هانقلخ ) هلوق هرسف دقو هانةلخ وه

 ةفص نوكب نأ نم عنمي كانه نأ ريغ (نيجوز انقلخ ءىث لكن مو ) ىلاعت هلوق ىف !كءىثل ةفص
 ةجح ةيرالاف اذه ىلعو ٠ عناملا كلذ دجوي ' انههو «؛ فوصوملا ىلإ دئاع ريمض نغ الان نازك

 ع أرق نمو“ ىلاعت" هلل ا ف ءىث لك ف ةلخاد نوكستف ٠ ءْىَش انلاعفأ نآل ةلزتعملا ىلع

 تان ءىث لكنا عفرلاب هنصولاو ده 3مم ان سيل ملوش نأ هنكمي ل

 )در ادق هدنع ءىث لكو ) ىلاعت هلوقك « ردقب وبف هانقاخ ء ءىث لك لوي نأ همر ف أدت م حصل الف

 مفرلا ةءارقب كسمت, ىلزتعملا نأ ركذو هريسفت ىف ةيطع نبا امهركذ ناهجولا ناذهو ٠ ىنعملا ىف

 مولعم لعفب هبصن لاقي نأ وهو ؛ رخآ هجو هل بصنلا وهو ىلوآلا ةءارقلا لاقي نأ لمتحيو

 ءىث لك انردقوأ . ردقب هانةلخ ,ىث لك انقاخ انإ لاق هن أكءانقلخ وأ انردق وهو رسفم رمضمال

 هلوقو « هيلع لد (ءىث لكقلاخ مكبر هللا اذ ) هلوق نآل مولعم هنإ انلق اسن]و « ردقب هانقلخ
 ىلزتعملا لوق نالطب ىلع ةلالد ةيآلا ىف نوكيال دئنيحو ردق هنأ ىلع لد ( رادقمب ءىث لكو )

 نأ زاجلوهتنف « عفرلاىهو ةيناثلا ةءارقلا ىلع امأو (هىث لكق لاخ هللا) هلوق نالطب ىلع لدي اسء]و

 هلوقو ٠ هجو غلبأب مهيلع ةمئاق ةجحلا نوكت ذئنيحو هربخ ردقب هانقلخو أدتبم ءىش لكن وكي

 هفاقيبلف !ةااهارمنأ) اياك وانشالا مع ءىث لك هلوق نآل فيعض أدتبم حلصي الف ةركن ( .ىث لك)



 0 ةيآلا . نوبحسي موي : ىلاعت هلو

 اذهو « ءاشنإ مهيف ةيادملا هقلخ ثداوا ىلع ىلاعت هللاةردق مزاول نم نأ الو دقتعاذ زارع معطأل

 نعجراخ نيبهذملاىلإ اوبهذ نيذلا نيملسملا نمدحاو لكذأ حارصلا لاو : ةرعاشألا امأ بهذم

 : فلنا 1[: تكلا هردنلل اننا تانإ ناسا مهنم دحاو ريصي الو , ةيردقلا

 نومرجلا ذإ ىرت ولو ) ىلاععت هلوق ىف اي انهه نوكرشملا مث نومرلا 4« ةييناثلا ةلأسملا ١)

 ةيالاق ) ماس نومرجلا فرعي ) هلرق ىفو ( ىدتفي ول مرا دوب ) هلوثو ( موس وٌؤر اوك |

 رشحلا راكنإو كارشإلاب رذنلاو لسرلا ببذكج# مهءرجو . صاخ موق ىف تازن نإو ؛ ةماع

 ..ثداودلا مم هزيغ لعوب ةتامإلا نكي ءامحإلا لع خلاغت هللا ةردق راكنإو

 ىف نيرمآلا نيب عملا ( اهدحأ ) ة:الث ًاهوجو لمتحي ( رعسو لالض ىف ) ( ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ( نوبحسي ) هلوةف اذه ىلعو « نودتهم الو نولقعي ال نونجو لال-_ضوف ايندلا ىف مج ىأ اندلا

 رعسو ةرخآلا لالض ىف مث ىأ ةرخآلا ىف عما ( اهناث ) برقأ وهو ةروصلا كلت ىف مهلاح نابب

 ًادصقم حلصي ام ىلإ وأ مدصقم ىلإ نودي الف لالضلا امأو . رهاظ اهيف مهنوكف رعسلا امأ . ًاضرأ

 (نوبحسي موي) ىلاعت هلوق نآل ريغ ال ريخآلا 24 وه حيحصلا لبق نإف ؛ اليبس نوريحتم مهو
 لمتحت (نوبحسي موي ) لوقنف كلذ نيبنسو ٠ اوقوذ مهل لاقي نوبحسب موي ىأ لولا فرظ

 (امهدحأ) نايخ ول كوالا لآجالاو روك فرع ويقع وا لركن لماع مطمن
 وهو رخأتم لماعلا ( امهناث ) ًايسذم ًايسذ راص كلذ نأ ريغ رقتسمو نئاك ىنعم وهو قباس لماعلا
 بظوخ نم عم ذئثي> باطخلاو ؛«نومرجما بحي موي رقس سم ارةوذ : هريدقت (اوقوذ) هلرق

 مهل لاقي نأ وه موبفملا نأ (©2)ثلاثلا لاتحالاو) (ةءارب مكل مأ مكتلوأ نم ريخ مكرافك أ) هلوقب

 نأ ىهزو ةكح هفو ةراعتشا ((اوقوذ ) ىلاكت هل وقو © رز ممل ىهرادهو « ارةود نو دش مود

 هنن وفتو تدور ورهيرا حاضر كردي رتامألا قال اذإ قودملا نام تاكراردالا ةلمج ف فر لا

 ناشللا كاردإذ : ناسللا ريغ هكدي الو ةمعط اضيأ كردي و ةيسحلا هئاضعأ رئاس كردي اك. هتسالّمو

 نذإف . هيرارح الإ 0 ال هريغ وأ راها ناكنإ هترارمو هترارحت ىذأت ران.نم ىذأت اذإف . متأ
 متأ قوذلاب مبك اردإ نأ ىلإ ةراشإ (ارقوذ) لاقف تاسودلملا ىف هريغ نم متأ ىمل كاردإ قرذلا

 هل رذع ال هل 0 نوكيو « هماودو هتده لوطب هءاليإو هتد-ش باذعلا ىف عمتجيف تاكاردإلا

 لوق ىلع نأ انركذ دقو . مبظعلا ملآلا لصحيف كاردإلا نم نركب ام منأ لع ره اسم]و هلغشي
 عم باطخلا ناكاذإ رامضإلا ىلإ ةجاح ال هنأ انركذ دقو . رمضم لوقن وأ مهل لاقي نيرثك آلا

 دهحمب نوبذكملا اميأ اوقوذ : لاق هن أك ر يصي هنإف ( لالض ىف نيمرجلا نإ ) مهقح ىف ليق نه ريغ

 .٠ رانلا ٌّق نومدهتم لا نوهارجلا بةوسإ م رس سد ملمو هيلع هلل للص

 . هتحت لئاط ال ام ابيلع قلع دقو رهاظ أظخ وهو 'ىناثلا"لامَخالاو ةيريمآلا ةخستلا ف (9)



 ةيالزا». لاو 0 ذاتك قيم دلل نإ( هقول اعقل )7

 ىل قلخ هللا نإ ةلزتعملا لوةيام لثم نولوةي اوناكامو : كلذ مههذم نإف ردقلا ىف لسو هيلع هللا

 ءاجلإ ةعاطلا فقلخ نأ عرداق هللاو . ةيصعملاو ةعاطاا نم ىننكمو كاردإلا ةوقو ءاضعألا ةمالس

 قوله[ نول عدا و .٠ نا لصف انأ همعطأ ىذلا ريفمأ معطي نأ ىلع رداقو : ءاجلإ ةيصعملاو

 هيلع هللا لص هلوق ايلول ماعطإلا ىلع ىلاعت هللا ةردقأ نيركسنم ( همدطأ هللا ءاشل قو نم م هطنأ (

 هللا لص دع ناك ىنلا ةمآلا امإ . ةماألا هذه نم دارملا لوقنف « ةيردقلا مه ةمآلا هذه سوم » ملسو
 ناكنإف هب اونمآ نيذلا هتمأ امإو . موقلا ظءاك ارنمؤي مل وأ هب اونءآ ءاوس مهلإ السرم' ملسو هيلع

 مهفلخدي الف ثداوحلا ىلع هللا ةردق اوركنأ نيذلا نركرشملا مه هبامز ىف ةيردقلاف لوآلا دارملا

 ةمآلا هذهىلإ مهتبسننيذلا هانعمز ىكي ىةمازلا هنهإ سوو لوقف ناثلار وهز دازملا تاك نإورء ةلددملا

 فءضأ مهنمعون سوجلاو . ةرفك مم 1 ا|ةيضدقلا تملا نون 1 ههشس ملا ردح ال ىلإ سيروا ةسنك

 ىذتقي ال والبلد ا منم ع وينرر؟قدمالا هذه ف ةودفلا كلذكف لقعلل ةفلاخم دشأو ةهش

 ةبسنلا نإ اناق نإ « ىلاعت هللا ةردق ركتي ئذلا وه ىردقلا نأ قحلاف رانلا ىف ممنوكب مزجلا كلذ

 عطقي ذئليحو تابثالل ةبسذلا نإ انلق نإ تداودلا ىلع ىلاعت هللا ريغ ةردق تبثي ىذلا وأ ىنلل

 3 م7 اذ هنإ نوب( ىعساو ل ولصق هوك

 ةمأ نما كانا مليار وع ايه لكضيلا هلق اغلا تسر انتا فار دخلا قو هناوف « ىاثاا ثحبلا ال

 ةردقال لوس ىذلاف ىلا ءل هللا ةردق ميفنل مسالا اذهل وعم ةنردقلا انلق نإ ؛ ؛ ملسو هي هءاع هلأ ىلص ل

 ؛ مهف هزم عيال نكمي سمأ كلذ نأ عم انزلا ىه ةكرحو ةالصلا ى ه ةكرحب ديعلا كب رت ىلع هلل

 ىف ىصلا برجب ىذلا دلاولاكدبعلا ةيعاد عم هكرتو هربجب مل هنأ ريغ رداق هللا نأب لوي ىذلا امأو

 هريغللاق اذإهل ةوقال ىذلا جولفملاكال : نا>:مالإو ءالتبالل لب دلاولا زجعل ال هعم كك ل

 ممايث إل مسالا اذه اومس ةيردقلا نأ انلف نإ اء ناكنإو ًارهاظ موف لخدي الف اذه لمح

 ةرجال ىذلا طتاساا طال وهن لاق ىذلا:ئزيجلا ا كرك اوكا قا هللا يخل ثدااؤملا ىلع ةدقلا

 !هكلذلل ةيردقلا ىف هلوخد ىف كش الف . ةحابإلا لهأ مهو هريغ نم لعفلا رودصل .ىشب هفياكت

 (لءفيامع لأشيال) و ءان:لكو اه دتو لاعفالا انيف ىلاعت 5 قلت لاو ةثب يذلا امأاول! ةفيلكتل هتاف

 . مرنم وه م

 كب شاألاب مأ وك قل ةرعالاب مسالا نأ بشار افا قالا كفاَدَعاا (ثلذثلا ثحبلاإ)

 . رهدلاب 4 ىرهد ىرفدلل 0 « ىننلل ال تايثالل نوكت ةبسفلا نال قحأ مكب مسالا ةلزتعملا

 كاد ةلظااور ونلاامه ,نينثإلا ممامثإل ال ةي ونت ةيوذتللو ةحابالا هتايثال ىحاب] ىحاب "7 هتامثإو

 هللا ةردق ئن نم ىردقلا نأ ىلع لدت نضوصنلا ةرعاشأالا تلاقو .ردقلا نوتبأت ماأو هلثمأ

 ىعم اممإ ةلزتعملا تلاق « هللا ريغل ةردق مهابثإل الإ ةيردق اوناكام شيرق 0 لا

 ءاششولو انادهل هللا ءاش ولف دمت اي لوقت 6ثداوحلا ىلع ارداق ناكنإ اولاق مهن ال ةيردق نركرشملا



 د4 ةيآلا ٠ رعسو لالض ىف نيمرجلا نإ : ىلاعت هلوق

 00 ا ا م2 6- درا لاا 00 - هرثهرادم

 مههوجو ّل ع رانلا ىف نوبحسي 0 51«6/ت 0 2 نإ

 2 0 رع

 تاس | 12 ل

 61/) رهس سم اوقوذ

 باذعب صتةءاذهو ؛ مودأو دشأ لوقي هنااكف . ماودلا ىلإ ةراشإ مهب ًارورم رثك أ ىه ذإ راملا ىف

 نوكي الف لتقيال ثيحب ماد نإو مودي الف لازو بذعملا لتق دتشا نإ اندلا باذع ناف ؛ ةرخألا

 لوي مالكا نوكي نأ امإف اذه ىلعو . ةدششلا ىه ىتلا ةرملا نم وهو ربرملا هنأ ( اهثلاث ) ًاديدش
 اما "تلكم ودل ذك تلال واق ؟كهذل ةق عريلقنلل 0 ديدات عوقاو ل كفيف انالدل افلا
 بءصرمأوهو ؛هباصأ اذإ اذكرمأ هاهد نم لعافلا مسا ىه ىنلا ةيهادلا نم ةغلابم ئهدأ نركي نأ
 ءامسأ نم نوكت ال ىتلا ةيئاسلاو ةيطابلا نزو ىلع ديدشال عوضوملا مسإلاك تراص ةيهادلا نآل

 اماوبأ ىف تبتكو ءامساألا لاعتسا تلمعتسا اهنأ ريغ « كلذ ابلصأ ةيهادلا تناكنإو « نيلعافلا

 . عفدن ال ثيل | لها نيا طر اطس نوككباقع لع

 ل ةبآالا فو « رعسو لالض ىف نيمرجملا نإ )) ىلاعت لاق مث

 ىورةيردقلا ىف ةلزانامنا ىلع اوةفتانيرسفملا رثك أ ؟ مهبقح ىف ةيآلا تازن نميف « لوآلا ١

 رايجلادبع تعمس لاق ءروباسينب ىسموطلا ديؤملا نبدلا ىضر خيششلا تحمس لاق . هريسفت ىف ىدحاولا

 هللادبع دمي وبأ انريخأ لاق جارسلا دمع نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ انربخأ لاق ىدحاولا انربخأ لاق

 انئثدح « دواد ىنأ نب زيزعلا دبع نب هللا دبع انثدح ججشألا اص نب نادمح انثدح لاق ؛ ىعكلا
 ءاج لاق ةريره فأ نع رفعج نب دابع نب دم نع ىوزخلا ليعامسا نب دايز نع ىروثلا نايفس

 نار هللا هللأ لزنأف « ردقلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نودحاخت ل 97-7

 هيلعهللا لص ىننلا نع لقن كلذكو ( ردقب هانةلخ ءىث لكانإ ) هلوق ىلإ ( رعسو لالض ىف نيمرجلا
 لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةشئاع نع ىورو . ةيردقلا ىف تازن ةبآلا هذه نأ ملسو
 لالضىف نيمرجملا نإ) هلوق ىف ىلاعت هللا مهاع نذلا نومرهلا مثوع« ةيردقلا هيل هذه سو<+ »

 ىنلالاق نيذلا ةيردقلا ىنعم ىف ( لؤاالا) تح اشراف و تقياردقلا' قا كيذاج هلا كاك ( رعسو

 ىردقلا نأ ىلإ بهذي لامع"الا قلخ ىف قيرف لك لوقنف ٠ مهف ةيآلا تلزن لسو هيلع هللا لص
 مهف ٠ هردقو هئاضقو هللا قاخ اسيل ةيصعملاو ةعاطلا لوي ند ىردقلا لوي ىريجلاذ ء همصخ

 قرسيو ىنزي نيحل وي ىذلا ىربجلاوه ىردقلا «لوقي ىلزتعملاو . ردقلا نوركسني مهن ال ةيردق
 سيلو هللا قاخ فرتءعي ىذلا ةنسلا له ال نالوقي ًاعيمج امهو « ردقلا هنايثإل ىردق وهف ىنردق هللا

 كداوللنأب لوةيوردقلار 5 ىذلا وه ةنآلااهيف لد ئذلا ئردقلا نأ قهلاو « ىردق هبإ ديعلا نم

 ىلص هللا لودر نوجاحت شيرق اوكرش يشع ءاج هل وق كلك كدر او اهتالاستا و ىلا ]1 لابن اج الك



 م ره ةعابشلا لي :.ىلاعت هلوق 1
 سس سس يحييااببيب_ سس سيعمل

 َ سهم رثس تت دعر ىرر 0 َ

 «45 0 و ىهدا ة هع اضل 0 ةعاللا لب

 ردا ابيض لوقف ىوفلا ام وراا417 زد الاي دبنصااو ! زكى أ لبغكلا كونو كاذيقلاولوان كئبدلا

 لن فشلا عراك ةلزوتلاق عهنأ ىلإ ةراشإ هدارفإ (ردلا نولو,) هلوةف . دارفإلا نس> تانآلا

 هلوق را و 7 ريركج ةيل وتلا َّق أوناك مهف فد زال 0 تش و ممجا 0 1 ف خت

 كابس :لا سيلف 0 هرد لوي اللو تدشن نأ ىعذي 4 دج وب دحاو لكىأ ) رابدالا ممول و الف )

 1 آل « هريد 4 1 نع ىونم 3 لكدذ «هرد م دحأو ل و نأ علل لب مهعجأب مهتياوت

 ف كاذك) (رابداللا) هل وهب 2 ممل الو ( مهول و الف) هل وشب لعفلا م 2 بتاطخلا ف هسأرب دحاو

 َقلْوُيلا) هلوق ىف امأو « ىرد 110 انأ لاق دحاو لكىأ ( هللا اودهاع اوناكدقلو ) هلوق

 اءيمج مهم ) لاك هلوق لك وقر فتم مهو دوولا أآودعو لذا نرقةفانملا دارملا نإف ) رابذالا

 دا - ادب اوناكمهف عضوملا اذه ىف امأو : ( ىتش مبولقو

 رصتقم ريغ ىلا نأ ىلإ ةراشإ ( ماو ىهدأ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب ١) ىلاعت لاق مث

 نم اي دلا َّق مر ءاضصل م ر ذ هنأف مدعوم ةعاسلا نإ و هم مظعأ رمآألا لب مهرابدإو مهمازمئا ىلع

 راذالا نأ رهاظلاوأ ) تحج كك لوق اذه زكا ارصإلا ة 4 : رط ىلع هكنم وه ني مش 3 ربدلا

 مالسلا هيلعدمتموقو اورصأو كلبق نماورفك نيذملا انكلهأ لاقدت اك« مدقتنم لكل ماع ةعاسااب
 ماتإف ةازاجلا مامتإل سيل ايندلا باذع نإ مث ء اورصأ نإ مهباصأ ٍ موبيصيف مهنم ريخب اوسيل
 5 لئاسم هيفو : مئادلا ملآلاب ةازا#لا

 ؟ دحأ لكدعو» اهنأ عم مهدعوم ةعاسلا صاصتخا نوك ىف ةمكسحلا ام 6 ىلوالا ةلأسملا )
 وه لوش الف ربصلاب نمو ريخلاب دوعءوم نمؤااو ديعولاو دعولا هيف ىذلا نا ملا دعوملا لوقت

 هل لايف 5 تاذعلا.ن نوكي ىم لوف قدصمريغف ر 6-3 || 8 و 3 هللأ المال ضوفب ل 4 نوك ىم

 ) باذعلاب كن اولج عة ١ لاقو ) أنطق ان ل ( نولوةي اوناك اذهلو عم اءقلا ماوي تأ هنإف ريصأ

 عاونأ نم ىضم ام ( امهدحأ ) نيرجو لمتح< لوقن ؟ ءىثث ىأ نم ىهدأ 4 ةبناثلا ةلأسملا )

 . اهلثم ةيهاد الف ىها ردلا هدأ ( امهيناث ) ايندلا باذع

 را قمزاخلابم نه امهد>أ) نامجو هيف انلق ؟ ( سمأو ) هلوق نم دارملا ام ( ةثلاثلا ةلأسملا ل
 أ ا هداف ٠ اذه لعو ( روس سم اوةوذ) هلرقو (ىباذع اوةوذف) ىلاعت هلوقأ بسانم وهو

 هعفدب الو هتوَدل دحأ هقيطيال هنأ ىلإ ةراشإ نوكي ديدنشلا نأ مبلآلاو ديدشاا نيب قرفلاو مل ىأ

 وأرحب ىفّقأأ ىوقو « اهنم صالخلا ىلع ردقي الر ا ىأدلع ١ ىف أ ف ةعض هلاثم : هتوقب دحأ

 فيعضلا ةاجنناف ةدشلا فن اقرئي نكس مالي الا ىف نايواستيو باذعلاو مآلا ىف ناي وسي ةميظع ران

 ةغلام قه ) امينا 071 نكمي ريغ ميظعلا ردحبلا ند م يوَقلا ةاجئنو ) نكمي نيعم ةناعا فرعضلا ءاللا نم



 5/ ١ ريدلا نولويو عمجا مزويس : ىلاعت هلوق

 2 > م عرس ره ل

 «:هد ريدلا نولوبو عممج 0

 . نسملا|ةباغإ في بيترتالاذبف 7ةرادقلا ننعيتيذعتلا ىف هندي نؤ .ةقيحيو هلخأاف ةيديرال وكت

 ريثك نحن لاق هناك. قافتالا ىرخالاو ةرثكلا امهادح] ناتدتاف هيف عيمج ( ةيناثلا ةلأسملا))
 هيف نإ انلق امت] « ةدرفملا ظافلألا نم اهماقم ةظفالا هذه ريغ موقي الو راصتنالا انلف نوّقفتم

 لوءقم ىنع ليعف وهو هنزودو عام .جا نم ةيلصاللا هفور< ةعاجلا لع لدي عمجا نال 0-5

 نأ ىلإ ةراشإ انع جراخ ال لك-اا نحن هانعم لاقي نأ لمتحو ٠ ةيبصعلا مهتيعمج أوعمج ٍِضأ ىلع

 ( نولذرألا كعبتاو كل نمؤنأ ) حون ىف ىلاعت لاق هب دادتعا ال 3 و هيلع هللا ىلص ىنلا عبتا نم

 اولاق مناك ةفاضإلا عطقل هيف نيونتلا نوكي عيمج اذه ىلعو ( ىأرلا ىداب انلذارأ ره نيذلا الإ )
 سانلا عمج نحت

 لواألا هجولا ىلع لوقن ؟ 0 ر< نأ عم رصتنملا دارفإ هجو ام لا ةئلاثلا ةلأ ملا ١

 0 مهو رصتنم سنج ملأ : : لئاقلا ل 1 وهف ًاربخ عقاولا رخآلا ءزجلا فصو هنآل رهاظ

 تاوجلاف ىناثلا هجولا ىلع امأو  ةرثكلا هيف عمج هانعمو ء دحاو ظفل هظفل سنجلاك عيمجاو بلاغ

 نك «هي دتعي ال نم الإ مهنع جراخ ال ساناا عيمج ناكنإو ىنعملا نأ ( امهدحأ ) نيبجو نم هنع

 لوألا هج ولا ىلإ داعف ظفللا ىلإ ًارظن ركنملاب هفصو زا لصاألا ىف ركسنملاكراص نوزو عطق امل
 ىلاعت لاق « ةركن نيرخآلاو ةفرعم نيربلا دحأ نوكي نأ زوو « ربخ دعب ربخ هنأ ( امهيناثو )

 ( رصتنم عي ءيمج نحن ) هلوقف اذه ىلعو ( ديري امل لاعف ءديجغا شرعلا وذ ء دودولا روفغلا وهو )

 هناك هنطشا رك ىلع ًاعيمج نأ ( رصتنم عيمج ني ) ىنعم لاقي نأ لمتحيو « عيمج هترو ا هدرفأ

 مهلك ,هو ؛ ىوق مهنم دحاو لك نأ ىنعمب ءايوقأ مهعيمج مه لوقت اك« رصتنم انم دحاو لك نحت لاق

 نولوقي اوناكمهنإف دحاو لكىلإ ربلا دوءل دارفإلا راتخاو عملا كرتق ملاع دحاو لك ىأ ءاسلع

 فيطل ىنعم هيف اذهو . ىحتلا فاخ نب ىنأ لاق اك ملسو هيلع هللا لص أد بلغي انم دحاو لك

 : هلوقب مهعمجأب مهيلع در هللاو ؛ بلاغ دعاو لكنأ اوعدا مهنأ وهو

 داو لك بلغي ثيح ةماعلا ةوقلا اوعدا مهنأ وهو 4 ربدلا نولويو عملا مزويس)

 نولويو ) هلوقب مهعيمج مبمعي ىذلا رهاظلا مبفعض نيب ىلاعت هتلاو ملسو هيلع هللا ىلص ًاد# مهنم

 ىف لاقو . رابدآلا نولوي : ليلو ( ربدلا نولوي ) لاق هنأ وهو لاؤس روظي ذئنيحو ( ربدلا
 نولوي ال لبق نم هللا اودهاع اوناكد-ةلو ) لاقو ( نورصني ال مث رابدآلا مكولوي ) رخآ عضوم

 نيب قرفلا امو ةارفإلا ميحصت فيكف ( رابدألا مهولوت الف ) رخآ عضوم ىف لاقو ( رابدآلا

 لعقو كاذ لغفو اذه لعف  هلؤقك اولعف لئاقلا ل وق نآل رهاظف حيحصتاا | مأ لون ؟ عضاوملا

 اذ-ه لوي ةباثع ( نولوي ) هلوقو : فطعلا ىف ىنلا تاواولا بانم بونت عمجا ىفو اولاق . رخآلا
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 «:4» رصتنم عيمج نح نولوش مأ

 صالخلا نالكلذو ء صالخلابابسأن مرخآ ببس ىلإ ةداشإ ةءارب ركل مأ (ةثلاثلا ةلأسملا)

 ىركي مببسلا كلذو مهيف سمأ ببسب ناكنإف ؛ كاذك نوكي ال وأ مهيف مأ ببسب نوكي نأ امإ
 هتعاسموهللا لضفب نوكيف مهفرمأ ببسبال ناكنإو مهنم ًاريخ نونوكيف مموءدقث نيذلا نم ريغ

 مكنمآ هللا نكل مهنمريخ متسل مأ نوكلمت الف مهنمريخ متن مل لاقف باذعلا نم رهايإ هناعإو مهابإ

 ىلإ ةراشإ ( رزلا ىف ةءارب مكل مأ ) ىلاعت هلوقو. اونمأت الف فتنم امهنم دحاو لكو مهكلهأو
 ن٠ رهآللا برقت تايآ هل راص وأ نمآلاب مزجلا هل لصح اذإ الإ نمأ, ال لقاعلا نأ ىهو ةفيطل

 امبر بتكلا ضعب ىف لصاحلا نإف « بتكساا ىف ةرركستم نوكتو اهب قثوي ةءارب كل لاقف ؛ عطقلا

 لصح لهلاَقف ؛ ليجنإلاو ةاروتلا ىف اك ليديتلاو فيردتلا هيإإ قرطت دق نوكي وأ وأتلا لمتح

 ةءارباا نكسل نمألا زوحي ال كلذك نكي ل نإف باذعلا اهبسب نونمأت بتك ىف ةرركتم ةءارب 5
 نب.ت اذه دنعو . ةلفغلا ةباغ نه مهنمأ نوكسيف ؛ تانك بق الاخ عا لناس كك ىف لص ل

 دعولا نم : هفلخ نم الو هيدي نيب نملطابلا هيتأي ال ىذلا هللا باك ىف ام عم هنإف « نم ؤملا لضف
 لك نوكو «صيصختلالامتحا نم ديعولا تايآ ىف امل ؛ءايبنالاو ءايلوآلا ةجرد غلب نإو ا

 ةردلا فز اانا 1[ كن عارف عدلا ار *ةفت انك رمل اذ اكبنع جرخمو ةمالا نم ىنثتسي نم دحاو

 !رثكعلا[كلرقاللا

 « اهف هرصحو صالخلا ماسقأ نايبل اهمتت © رصتنم عيمج نحت نولوةي مأ ١ ىلاعت لاق مث

 ةعامج بذع اذإ كلما نأ ا؟ باذعلا نع صلخت نم قاةحتسال نوكي نأ امإ صالخلا نآل كلذو

 دلو هلنم مهيف ىأر اذإ ا؟ صاخلا ىف رم ال نوكي نأ امإو , هبذعي الف هيلإ نسحأ نم مهف ىأرو

 قحتسي ام هيف نوكي ال نأ اعإ و « صالخلا هل 1 2 ا ١ نإ و هم ريف ةفيعض مأ أ يعط

 هناوغأ ةرثك ببسإ هيلع ردقيال هنكل ةمحرلا بجوي ام بذعملا سفن ىف الو ةيبسب صالخلا

 ىف كف « هنع كلا نوءنمي ركسع ىلإ أجتااو كلملا نم دحاو بره اذإ امك : هناوخإ بصعتو

 : لئاسم هيفو ؛ناوخإلا بزحتو ناوعأالاب عتلا وهو ثلاثا مسقلا ىف كلذك نياو الا نيمسقلا
 نم صالخلا ىلإ برقأ هتاذإ قدتسملا نال كلذو بيترتلا نسح ىف 4 ىلوألا ةلأسملا )

 كل عثاملا دجوو ؛ كلذ هيف دجو مو>رااو باذعلا بيس هيف دجوي م قحعتسملا ناف ) مود-رملا

 ىف او « ببسلا عفد ىلع عناملا ىوقيال ار عنام هلامو ٠ دلك قف ال هلي 1 امور كرادعلا

 ققحتءالو هيعادلا عنم هدنع نم ىذلا نال ؛ ريغلا بيسب ىذلا نم ىوقأ عثاملا نم بذعملا سفن

 بلغي اميرو دبت< لب هدصق عطقيال عتعلا ببسي ريغلا نم ىذلاو « هيعادلا مدع دنع لعفلا

 هعنم مل نإو اهنإف ةمحرلا هعنمو هبلق هل قرب نم فال « لبق نم ناكام فاعضأ هبيذعت نوكبف
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 ««0: ريزلا ىف ةءارب مكَل مأ م مكنوأ نم ريح مرافك

 ! >لهعا ناكاع] او اوجاع نك ب بلاغ د هلا انواع ناك

 باذعلا ]رد ايلف مط أمين «رزلا ف 17 ارب كل م ! أ متلوأ نم ريخ م "اك أىلا ءل لاق مث م

 :لئاسم هيفوأو كك يلا الأ ههنا وسلا هن

 متنأ لاعل الإو ٠ مهضعب مثرافك نك نأ ىغيذيف دك لهأ عم باطخلا «ىلوآلا ةلأسملا

 1 لوي 37 1 مأ له و ) 6 ارب 5 مأ ) لاق ف مهرافك ناكاذإو 3 عئلرأ# أ

 َن نم يهيج (جرانيأهع با وجا لوقت ؟ مك انم راش اق الو « مهانم اكاأو ءامر 7 كل 2

 انك ناو اهظعا دمج نال كلذو نوءجر.ال نيذلا رفكلا ىلع كدا تسلا مك دا ادكأ 46م دارا

 موقلا نم قبب مل هنأب ملعلا دعب الإ عقيال باذعلاو ؛ كلذ عوقوب اونقرأ باطخلا موي ةكم لهأ نم

 حصيف ١ ليو نم ارض نيذبا مأ 03 ريغ 49 لهأاب رفكلا ىلع م ثنورصي نيذلا : لاق نمؤ» نه

 كمومعل مك !مأ (امهد>أ) نا ع>و هيفذ ( 6 أ رم مأ ( لاثك هلر 0 انآ 03 مع عم ديدعلا نيك

 نوكيف متررصأ نإ ة دا ) ةءارب مل, مرتي ف. هركل من م رصملا فاخي الف ةءارب

 . راردإلا وهو روك ذم ريغ طرشلاف «كلذك ديدهتلاو اماع باطخلا

 ةفص نببرعأ كارتشا ىضتةي ريخ لئاّقلا لوقو « ريخ هلوقب دارملا ام |ةيناثلا ةلأسملا ١

 هنع باوجلا : لوقن ؟ ةدوهت ةفص الو ريخ مهيف نكي ملو رخآلا ىلع امهدحأ ناحجر عم ةدومت

 : ناخ لوو 4 اع كد كارتشالا | ضتثأ جم ) اهدحأ) هر>و نه

 ءادفلا امك ريخل م م 572 هل تعتل زنوج

 (امناث) أمم ءى ف اك ارخا مدعو هام نك ىلا مالسلا هيلع ىنلاب ريخلا ص اصتخا أمل

 مهو اوكءلهأ نذلا نيمدعت 0 راف. ىلا نم ريخ م 1 مكد 7 معذب 50 0 ىأ مهمجحز قام للا لياع كلذ نأ

 اوناكو لسرلا فذكمو كأن واآلا هد ع نم 0 نهم ف انك ) ريخلا مهسفنأ ْق كمر اوناك

 : دارللا ( 1+ ا ةعومذم ةئيد ىلع ا ب راع 1: نك كالملا نإ نإ

 لكذأ (اهعبار) فرعلاىف ةدر# ةوهلاو 0 ةوهلا ف ريح 2 انك لاق هن 14 2 ةوق دشأ مكرافك أ

 ثتاباقو نيعضوملا ىف ةدوهحلا ىلإ ترظن اذاف ةدر# ريغ ىرخأو ةدو# تافص هيفف دوجوم

 ؟رثااظفل مف لمعت ملا همه ومذملا تت اذصلا َْق كلذكو 2 ريخأ ظفا أمف لمعت 21 ىرخاللاب امهاد>إ

 00 امهد>أ ديرب نأ ّ يح كالو رخالا ند ريد مر 3 تاقو نيرفاك ىلإ ت رظن اذ اف

 ل رسل فر م امم دا تاق كنايذؤي نيد مود لإ ترن اذإو 5 لاجلاو ع

 د آل ساق ف ١ باذءلا نم اص ا حاصيام ىلععقو رظنلا نال ريخ مكرافكأ انهه كلدذكف

 ء مق ااصخعال مهنمأ هلضفنب هللا نكمل مهصاخ موف ءىثال مأ ريخ مهف مه ريغف نكي مل مهصاخم اء ءىث مهف

 «8ه4- رود
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 فرعي الو سيئرلا هن رعي ال ىذلا ديعيلاف ؟ ةزشاو ةأريخ مهأإ لوؤي وأ مثرشو مثريخ سيئرلا

 مثنيذلا ءايدن آلا موف لوقت 1 قرفلا تفرع أذإ )2 هلا وه نك 4 هةئعا عيت ة نشييرلا نيع وه

 اوناكاعإ و ٠ ةد>او هك ىلع مرعمك و لكلا روشنإ رهاق مف نكي م 6 مدل ىدو» ريغ

 وه نم ىلع امأ 2 اجل ىلع دفان - مم دكا قب ال اورثك اذإ ءانكالا و 2 ًاعامتأو اكوا 3

 لك ريصيف فو - ل 4ب نوءفدنو ممم دحاو للا نواب مهاألف لذارأآلا ىلع ا 2 رهاظف هلثم

 مهاعجو 34 لكلا روش ًارهاق ناكف نوعرفامأو 2 اعيمج مل لاسرالا نك 03 هسا دحاو

 ةعامج هذع ناك هنأ ريغ + ةدعو لوتترلا هتيلإ هللا لّسرأف + ريثك الو ليلق ىف هّنوفلاخ ال يح

 ْق هللأ مهرب تعاف 2 هثاهدإ ناماهو 8 ميظعلا هلال هدئع مدقت نوراق لدم نيب رهملا نيعياتلا نم

 ىلاعت لاقو ( هثالمو نوعرف ىلإ انتابآب ىموم انلسرأ دلو ) عضاوم ىف لاق ثي> «لاسرإلا

 دملو ناماهو نوعءرذو نوراقو) تو.ك:ءلا ىف لاقو ( نوراقو ناماهو نوعر ىلإ انت انآ 70

 دقلو ) لاق« مهدعإ و مولبق اوناكنب ذلا م ١ وقألا فالخ لكلا نأ و أ نإ مآل ) ىو 2

 لاقرز : (تادملا كن نوعرف ل١ 2 هلوق ىف اكاذه لدم ًاريثك لاقو (رذنلا نوعرف 03 ع

 . ًاريثك ًأضيأ للا ظفلب لاقو ( هناعإ متكي نوعرف ل آ نم نمؤ» لجر

 يك« مهءاج ام مالسلا هيلع ىموم نآل ءاج مهريغ ىف لقي ملو (ءاج دقلو) لاق «ةيناثل ةلأسملا)

 00 لاق اذهلو « مولع مدهف موقلا ع 0 ناك ثرءح ةقيدح مه ءاج لب« مه«أوقأ نراك

 هال امارة ( مكسفنأ نم لوسر ّ ؟ءاج َدَعل ) ىلاعت هلوقو ( نولسراا طول لآ ءاج املف )

 .٠ ةقيفح روطلا نه هم وق ىسموم ا 3 جارعملا دعإ تارذحلا نم هللأ نه مهءاج

 ىلع مهءاج ىذلا مالكسلاف ؛ رهاظلا وهو تارذبإلا اهنم دارملا ناكنإ رذنلا ( ةثلاثلا ةلأسملا ١

 1 هءاج مالساا امملع نورهو ىسوم نرال اوبق لسؤلا صارملا ناك نإ زو ند كلت هذيو ىموم ناسأ

 (انتاي اياوبذك ) كلذدعب هلوةو هللاةدايعوديح وتلا نم الاق ص اولاق 6 اك مآل 1 امهمدقت لمس

 هلوق دنع مت مالكلا نأ ( امههدحأ ) ناهجو هيف ءىجما ىلع بيذدكستلا برت ىضتقت ءاف ريغ نم

 مث هر د م دقت نم لك ىلإ دئاعريمضلاو ال مالك (اوبذك ) هل وذو (رذناا ثكوعر 0 كد 2 دقلو)

 فيكس: اقامت اكف مدقت 5 قادس ىلع 4 ةقوسم ةياكحلا نأ (امهمنأ”) ن نوعرف لاا حوأ موق م

 هج ولا ىلعو ؛ ةرهأ ظارلك انتايآل والا هجولا ىلعو : هان ذخأف اهلك انت نأ اا وزادك كو (رذنو ىاذعناك

 نأ لمت<و 3 نرسل 51 لوق# َْق عسنلا ىهو مالسلا هيلع قىسود# ف تناك ىلا هنايأ دارا ىناثلا

 . دحاو هنأ ىلع لدن ةبآ هل ءىث لك ىف نإف ةيلقعلاو ةيعسلا اهلك هللا تاي آب اوبذك مهنأ دارملا لاقي
 ًانالدويقإلا بأ لاقنأ ناوضاغ مهنأ ىلإ وأ نيقبآلاكا وناك ممنأ ىلإ ةراشإ ( مها م مانت أفم) ىلاعتا هلوتاو

 [ىذلا] زن وكي دقزيزعلا ن دك كرلاعلا 4 مذ ميد طا (ردتقمززع) هلوق ء ) 4سدح اذإ

 نإ هدعح 1و ًابراه ناك نإ هدعيل | هنحأ نم ن 5 م ريغ نوك لواللا كاع هب رفظيو وذملا ىلع باغي



 تع لا ناره ل ايست ظلما
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 غو نم لبر دلل نا ل ا "ري نيو 2 اوةولف

 - 0 2 - نسارلا ل 1 ه مدس

 هكا مانذخاف ا انك انا ل #1 0 ل ّلاَع 1 1

 مور -

 «:م) ردتوعم 0

 لوةك وه لوقن : ءارسإلا عا 6 عون ناب كانه سيل ليق نإف ؛ ممث انلق ( اليل هدبعب ى وس )

 . ردصملا ىلع بصن هنأ ىلع كلذ حصيو ؛ برض لك ك0 كي يي ا
 هد رض م ن أ هل ا لوي ا اهلا َن 5 2 هعاون 1 ضرغلا قلعأ مدع ناب نم ا 0 3 هتدئافو

 5 اصعب وأ طوس هب ريض اذاع: 2 لك كالا لاوس عطقيل 4 دوصقملا قلعت مدعل هنأ 5 انللإ ! جاتحأ الا ' 4ب

 ريعلا رش ءارملا نال : نأ ردد نع لكاس لاو : (ةلل هدلعت ىرسأ ).ى لوقلا كلدكذ

 كلذ ريغ وأ لالا نحا نيش اوه ىرسا] لن كن
 مهياع رقتسي ىأ :هل عفدم ال باذع (| اهدحأ ) ًاهوجو لمتح ( رقتسم ) 4« ةيناثلا ةلأسملا ١

 ١ كل مهنإف «متاد ( اهناث ) ) هعفدو هتلاحإ و 5 هعفرو 4 اازإ ىلع دل ردع 2 3 تشو

 هد ىذلا ملا نم م صلخ توما نإف 0 مه وع عقدت ءل تاذع مماتأ 8 ْن ا 08 ميحجلا ىلإ اولقن |

 مولع 51 باذع م انكر ( مهصلخ ع مموهو 03 نك نم 0 ماا 0 كورسا

 - مأ هنإ لاقي كسيلو . رقتساف هررقو مهيلع هللا هردق دق رمأ وه ىأ ٠ مهريغ ىدعتي ال
 ند أآوجرظ دكا 0 قانا أ ا :ظو 0 مو كود موق عرز رضا دل هسلاك فاقت

 . رقتسا دق [سمأ ناك هنآل ؛ مهعبتي كلذ ناك لب ٠ طول لآ ان اماوجنل مهنك امأ
 دوعيف مهنيعأ ف ريمضلا مهلإ داع ن نذلا ىلإ دئاع ( مرحبص ( ْق ريمضلا 4ك ةئاثلا ةلأ ها زر

 81 ةأو ) هلوق ىف ريمضلا م ماإ داع نيذلا ر 1 5 رذنلاب اورامت نذلا ىلإ ىنءمو 5 بردلل 0

 ( انتمطب مرذنأ

 ( امهدحأ ) نيتره ناكباذعلا نآل ٠ ىرخأ ةرم 4 رذنو ىناذع ارقوذف ل 1 لاق مث
 .: ماعر خالاو 2 نيدوارالاب ضاخغ

 0 5 ل ع انيبو رام دان :رسفدق 2 0 |ممدر نما كل هلأ ان 0 سل دقو ىلاءا هلوقو

 4 ردة 50 2 مانذخأف اياك انك 0 ا اوبذك 0 لإ كوعرف لآ ا كةلو ره ىلا لاق مش

 : لئاسم هيقو

 معأ مول لون 0 كوعرف موق لدب ) وعرف كا ( ظفا َْق ةدئافلا ام 4 لوألا ةلاوللا 0

 ىلإ لوؤي نم لك لآلاو « هرهأب نوموقي وأ مرمأب سيئرلا موق نم لك موقلاف « لالا نم
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- 

 صاخلا دعب موقلا مع ىذلا باذعلا ىأ 4 رقتس» باذع ةركب مهحبص دقلو ١) ىلاعق لاق مث

 : لئاسم هقو٠ ضعنلا نزعأ سمط ىذلا

 نييبت هتدئاف لوقت ؟ ( ةركب ) ىنعم اف « حصلا ىلع ةلال» هيف ( مهحبص ) 4 ىلوألا ةلأسملا ١

 لوقن هلثمو « فرظ اهنأ ىلع ةيوصنم اهنأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحت ( ةركب ) هلوف :هيف هقارطنا

 ( اليل ) هلوقىف ةدئافلا ام : لاق ىرشخزلا نأ وهو « ثح هيفو ( اليل هدبعب راب ) ىلاءت هلوق ىف

 يدل نفزاوأ د نالاذكا] يكف مالا لا هرقل ف 'ناكاسأ 8 ةلذلذ ايككتلا ف اياك هنأقأو

 نسيا تقولا نيبعت سرأ نايبل ركذي مهملا تقولا نأب لاقي نأ هيف رهظألاو « رهاظ ريغ وهو

 نم دب ال جورذلا نأ عم « تاقوألا ضءب ىف انجرخ : لوقي اك« هنايب ديريال هنأو رلكتملا دوصقمب

 كاوا تان علاق لاو بون نيكل ةاكمأرلا ناني رانا د انخا كاقاؤاألا سلبا قافوكلاذ]
 « هنقو نييعت ال جورلا نايب هضرغ نأ 0 اشأ تاقواألا ضعب ىف لاق اذاف متج رخ ىتم عماسلا

 ناي ل قي قم ئزعلاور نكلبلاا نيم ركا ئأ ( ةركب مهحبص ) ىلاعت هلوق كلذكف

 ناكل ٠ مارلا اعقل ىم.ةتشو عزك لاقيولو « ءارسإلا سفن دوصقملا نإف هئيبأ الف ىلايللا

 ناك نإو « هنيبأ ال لاق هناك راصو هلاؤس عطق ىلايللا نم ةليا لاق اذإذ ؟ ةليل امإ لوقي نأ عماسلل
 نر سأله كيلعلدافا فرئازاذهف ١ تقلا لعأ ال لوي هنإف ؛ لهجلا هيلع زوج نم لئاقلا

 مهل لاق ىنعمب ( مهحص ) هجولا اذه ىلع لاقي نأ لمتحو ( ةركب مهحبص ) ىف هلثم ملعاف اليل

 « حيصملاكة ركب باذعلا مهءاج : لاق هناكف ( ملأ باذعب مرشيف ) لاق اء مهب ءازهتسا أحايص اومع

 ال ام فرظلا ىلع ةبوصنم اسمنإ انلرق ىلع ( ةركب مهحبص ) ىلاعت هلوق ىف لمتحتو ٠ أ لوآلاو
 نكل « حبصلا تقو مهاتأ هانعم ( مهحبص ) نأ وهو ( اليل هدبعب ىرسأ ) ىلاعت هلوق هلمتح

 رك 3 ذاق مواسم اكشن اك لإ 07 نم ةريثك ةنمزأ ىف نايتإلا ىلع قلطي سيبصتلا

 هب مدعوأ ىلاعت هللا نآل : قءلأو هجوأ اذهو . رافسإلا ىلإ رخأ امو « هنم ءزج لوأ ناكهنأ دافأ

 باذعلا ءىج هةقحت رابخإلا مك بجاولا نم ناكو ( حبصلا مدعوم نإ ) هلوقب . حبصلا تقو

 ةحيبص : لوقت كناآل ىرقأ اذهو . كلذ ديفي ناك ام ( مهحبص ) هلوق درجيو . حبصلا لوأ ىف

 هرم اع (اقاتاسعكلا كتلة ةزكذ ]أر ةنأ ايامنا ا ةئفاوأوب داك كولا ل ماركا نوبل أ

 ريغ نوكي دقو: «ردطلا اأن ص هتبرض قا 0 نإ ابرضأ ًاظواس ةتبرَص كابا قمزردضألا لع

 نوكيدق برضلا نآل برضلاعارن أدحأن يب أط اع ملا 5 اطزعاة وحان ةقملا]"

 حيصلان آل ؛ , كلذنيبةركبنأ انيبدق لوقت | انال ء كلذ نيم الف (ةركب) امأ مأو :هريغب نوكي دقو طوسب

 ىف لاقي نأ نكمي هلثم ليق نإف « راكبألاب نايتإلاب نوكي دقو ؛ رافسإلا تقو ناينإلاب نوكي دق
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 ةحفصلاك مههجو عم مهنيع تراصو اومع مهنإ هريغ لاقو : اهيلع سمط دق ن وكيف ةدلج نيعلا

 نوكي ال كانم ًائيش اوري لو نيرص» اوقب نإ منال (ىناذع اوقوذف) ىلاعت هلوق هديؤي و « ةدحاولا

 قاعت هنإ لاقي نأ لوألا لوقتف. ««باذع' سابع نبأ ريغ) هلاقتئدلا ىعملاب سومطلا راب ادع كلذ

 مههوجو تراص ىت> ةيلكلاب امتررصو امثوض باهذإو نيعلا سمط وهو عقو ام انره جل

 هيلع رودقملا نكمملاب مهفوخ دقف كانه امأو ؛ عقو ىمأ هنأل راكنإلا مهنكمب ملو ءاساملا ةحفصلاك

 سمأ نيعلا ىلع نفجلا قايطإ نال ٠ نيعلا ىلع سمطلا وهو هب فرعيو دحأ لك هقدصي ام راتخاف

 مهنفج انقَقش امو (مهنيعأ ىلد انسمطل ءامشن ولو) لاقف هتدارإو ىلاعت هللا ةردقب وهو عوقولا ريثك

 كانه لاقف ؛ ردان طول موقل عقوام ىلع سمطلاو عوقولا ريثك ناكمإلا رهاظ رمأ وهو مهنيع نع

 . لوبقلا ىلإ برفأ نوكسيل مهنيعأ يلع

 الق ؟ مقو نم عمو عقو نم باطخ ( رذنو ىاذع اوقوذف ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١
 باطخ اذه ( اهناث ) ىاذع اوقوذ ةكتالملا ناسل ىلع تاهف هريدقت رامضإ هيف (اهدحأ) هوجو هيف

 اذه نأ (اهثلاث ) هوقاذ اويذك امل مهنإف ناذع اوقوذف نوبذكت منك هريدقت بذكم لك مه

 بضغلا ديدش وهو مرجم برضب رمأ اذإ ك قلالا نم. انآ قيافلا مالك جر جرخ مالكلا

 كنإ قذ هخارص عام 92 1 زيا كم عمل كلااو خرصإ وهو احرب» أبرض ةيرض اذاف

 ذهو . خراصلا ثرغتسملا همالكب بطاخيو همالك عمسيإال بذعملا نأ كلما لعيو لهأتسم مرحب

 هللا ةطخخا نق نك انتاقل ننعم عمسي ىلاعت هللا نم ىآرم دحأ لكن اكامل كلذ.كنف ريثك

 الو ( ىناذع اوةوذف ) ( اذه مكموي ءاقل اوقوذ ) ( مركلا زيزعلا تنأ كنإ قذ ) لوقي هيلع

 صلختتف كيبذعت نع لفاغب تسل ىأ لدعلا راهظإ كلذو « بيجيو عمسأ ّنَ ًاظاخم هن نكي

 ريغب عقو اذه ليق ناف « كنم ردص دق امل لهأ هل تنأو ملاع كب انأ امنإو ؛ ةعارضلاو خارصلاب
 .أوقودف نوبذكلت مت 0 2 6 اف ءاقلابو لوقت الف ءافلاب امأ وب« ءافلا

 لاقيو هبجومو كلعف ةازاج ىأ كلمف قذ هانعم لون ؟ قاذي فيك رذنلا 4 ةعبارلا ةل أسلا)

 كلعف قذ ,هلوقك ( رذنو ) هلوقو ٠ 0 وك (ىناذع اوقوذف ) هلوقو كلعف ىلع ملألا قذ

 نممزلامو (ىناذع اوق ءذف) هلو ند فطقلا حصيال اذه ىلعفليق ناف ؛ ىراذنإ نم مزلام قذ ىأ

 (ىناذدعاوقوذف) ىلاعت هلوق لوقن ؟ ىباذعو ىناذع اوقوذ لثاقلا ل وةك نوكي باذعلا وهو ىراذنإ

 ؛ اسر مدقتام لع هييتاك داذنإلا بتال ء ت01 سندا ع [ن) نم اضارل ا 4 00 <
 فيكف ءدحاو نامز ىف انوكي م امه ليق نإف « لجآلا ىاذعو لجاعلا ىناذع اوةوذ : لاق هناك

 دحاو نامز ىف مقاولاكامبف « لجاعلا باذعلا رخآ,لصتم هلوأ لجآلا باذعلا لوقن ؛ اوقوذ لاقي
 . ( رن اولخدأف اوقرغأ ) ىلاعت هلوةك وهو
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 «عالو 3 ذنو ىباَدع الفطر مهنيعأ انسمطف افاخ نعدهودو ردقلو

 ما

 هيلع 7 اما « هنم ىريكلا ف.يكف 5 هسذج ناكاذاذ ٠ هشطب سنجل نابي ( ديدشا كبر

 ( رذنلاب اورامتف ) ىلاعت هلوقو « غيلبتلا ىف ًأرصقم نوكي الثا ىربكلا ةشطبلا مهل ركذف مالسلا

 . تاراذنإلا ىه رذنلا نأ ىلع لدب

 ةدوارملاو 4« رذنو ىلاذع اوقذف مهنيعأ انسمطف هفيض نع هودوار دقلو ١ ىلاعت لاق مث

 كتلاط*لاقت" نيكلا . ق.:لمعتست ةيلاطملاا ْنأ ريغ ةبلاظملا نم ةئيرزق نهو ةدازإلا هند ؤ:# كورلا ند

 ىدعت اذهلو « ةدعاسملا نع هدوار لاقي لمعلا ىف الإ لمعتستال ةدوارملاو « مهاردلاب أرمع ديز

 نيعلاو « لعافلا رايتخاب طونم لغشلا نآل كلذو « ءايلاب ةبااطلاو ؛« نعب ناث لوءفم ىلإ ةدروارملا

 كيلا ل هلل نكت ولا, قاربج انيك, اذاذزلاز1ةلابللا بوةفل دقنو فكرا مط ةيغ عل ديلان

 هلوق وا نالف::ئع نع دءز قربخأ لئاقلا لوف ًاووبظا اذه كيؤو لانك ,َقحليقءاذإ ام فالخ

 ةناربظأ و ةلتنت ىلاللا)؟ ىف "نك قه زابخإلا نوكي (لمزةتلأ قفا لاق قاد لاذ قياما رثخأ

 ةروس ىف هانركذ دقو . ةعاججاو دحاولا لع عقي فيضلاو ءىجلا سفن نع الإ نوكب ال هئمجع

 اولخد فيضي اوهمسو نيدسفم اوناك مهْنأ ىهو « مدقت اف ةروكذم ةدوارملا ةيفيك و تابراذلا

 ضعبي برضف مهف ناكليربج نإ لوقن. ( مهنيعأ انسمطف ) هلوقو . مهنع هودوارف طول ىلع

 : لئاسم ةيالا ىفو « مهامعا» مههوجو ىلع هحانج

 ًادئاع ًاضيأ ( مهنيعأ ) هلوق ىف اف طول موق ىلإ نياك ناك ن] هو ذولا ف قيبلصلا 2 ىلوآلا ١

 « طول راد اولخد نيذلا مهو مهن: ليلق نيعأ الإ سمطي ملو موق نيعأ سمط دق نوكسف مهلإ

 ةقيقح ةدوارالا لون ؟ هيف لوقلا فيكف مذ كف ”ةتاناوادلا» ا 3110 ًادئاع ناك نإو

 لكلا ىلإ اهدنسأ هبهذم كلذ مهريغ ناكو موقلا نم آلا ناكامل نكل مهنم عمج نم تلصح

 لئاقلا لوق هلاثم مهل] مهيعأ ىف ريمضلا داعف ةقيقح نودوارملا مث مو لص- هودوار هلوقب مث

 الا ونمآ اهل رقت دااوابل يذلا ىلإ ,اذتا ميتال ىف مث نوكيف ممالص تحصف اولصا ربما وددلا

 508 مل مهتالص تحصف اونمأ نيذلا ىلع ترصتقا ول كنآل اونمآ نيذلا درجم ىلإ دوعي

 دعب لصح ام ىلإ دئاع ريمضلا نأ ل محاكلا ع محالص تحصف اولص نذلا تلق ولو ًاموظنم

 رذنااب نيرامملا ن ن.ررذنملا ىلإ دئاع هودوار ىف ريمضلاو ( هودوار ) هلوق

 ١ ةلأسملا ١١ مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشأ ولو ) سي يفاقم ميعأا :سمطف ) انهه لاق ( ةيناث (

 | بجحلا سمطلا نم دارملا لاق هنأ هنع لقن هنإف سايع نبأ لوق دو هوي امم اذه لوقت ؟ قرفلا

 7:قه وك اناا كانه اورب لو اولخد مهنأ ريغ ءىث ممر صب ىلع لءج اف كاردإلا نع
 ىلع نوكيف رخالاب نيزفجلا أ اقرا ىأ « ةواهشغ مرصب ىلع ل لءجل ها ول هنأ دا او مب ىو
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 اساس سو سل هر صل جا 6 سل

 انتشطب مثرذنا دقلو (8هود 7-1 نم م ىزحب كلذَك اندنع 02

----- - - 

 ودع هاد اد

 6225 رذنلاب اوراهتف

 الضف ناك ءاجيإلا كلذ ىأ / ركش نم' ىزحي كلذك اندنع نم ةمعن ل ىلاعت لاق 1
 ةنتف اوقتاو ) ىلاعت لاق ء الدع كلذ ناكل اوكلهأ ولو .الدع ناك كالدإلا كلذ نأ ايات
 نم ءزج هعم عطقي نأ دب الو عطقي دسافلا وضعلا .اكملا لاق ( ةصاخ عمكنم اوءلظ نيذلا نييصت ال
 كلمأ ءاش نإ 1 وهف ماتلا زييقلا ىلع رداق ىلاعت هللا نأ ريغ . داسفلا لاصتتسا لصحيا حييحصلا
 6 دك كك كلم 2 نإو ءازجلا راد ىف نيقدصملا نم مكلهأ نذلا تش مش 2 0 50

 مهانيجت : لاق هن اكهل لوعفم هنأ (.امهدحأ ) ناهجو امصنإ فو كلذ ىلإ ةراشإ اندنع نم ةمعن لاقف
 ءاجنإلاب مهيلع انمعنأ لاق ىلاعت هناكف ماعنإ هنم ءاجنإلا نآل ٠ ردص» هنأ ىلع ( امهناث ر انم ةمحن
 نيرسفملا رثك أ هيلعو رهاظ ( امهدحأ ) نأهجو هيف ( ركش نم ىزمن كلذك ) ىلاعت هلوقو اماعنإ
 ملسو هيلع هللا ىلص دمي ةمال ادعو كل الو ايندلا باذع نم هيجنن كرذك © ما ءنقدنأ رهو

 حصآلا وهو (امهناثو) ةله اشلا ةقيطملا تائيسلاو ةماعلا تاكالهإلا نع موصل هنأب نينمؤملا

 مييلع انمعنأ مى ءايندلا ىف مهانيجن اكلاق هناك ةرخآلاراد ىفباوثلاب مهؤازجو مطدعو كلذ نأ
 نهو « مزالب سيل ايندلا ىف تاكالهإلا نم ةاجنلا نأ اذه ديؤي ىذلاو باسحلا موي مهلع معنن
 نيملاظلارذي ورانلا باذعنم نير "؟ انغأا هللا ىجني كلذكو : ادمعولا مح مزال ةرخالاىف هللا باذع

 ئرجتستواهمدت ءئةرخآلا تاوثدوب نيو امم هتؤن ايندلا باوث درب نم ( ىلاعت هلوق هيلع لديه

 كلذو أمف ن.دلاخ نامل ابنك نم يعرج تانج اًيلادراك هيلا مهلثأف ) ىلاعت هلوقو ( نر "؟ اشلا

 . ةرخآلا ىف مثؤازج دارملا نأ ملعف نسحم رأ ؟ءاشلأو ( نين دخلا ةاَزج

 نايبو مالسلا هيلع طول ةثربت هيفو 2 رذنلاب ١و رايق هانم ممرذنأ دقلو ) ىلاعت لاق مش

 مدقيو هرخؤإ ن نأ ةمحرلا ند ناك كر كك لا ىلع بيذعت )| بترامل ىلاعت هناف هيلع ام 01

 ( انتشطب ) هل وقأ او لفلم مرذنأ دق ناكو مانكللهأ لاذ كلذ نيب ةغلابلا تاراذنإلا هيلع

 انلسرأ انإ ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ءامس مهفوذ ناكو تعقو ىلا ةشطبلا دارملا (اهدحأ) 0
 ( امهناثو ) فيوختلاو ام راذنالل اهاكناو عقاب م مهلعا انلسرأ انإ : لاق هناكف ( أبطاخ م
 0 نال كلذو ) ىربكلا ةشطبلا شطبن موي ) ىلاعت هلوق ىف كةر آلا قاما 3 ' رما

 موي مثرذنأو ) لاقو ( ىظلتأ دب مكترذنأف ذ) ىلاعت لاق كةرخآلا باذعب مهموق نورذني اوناك
 5 نأ ىهو ةفيطل هيفف كلذ ىلعو ٠ ؛ كلذ ريغ ىلإ ( ارق باذع رك انرذنأ انإ ) ىلاعت لاقو ( ةفزالا

 شطبذإ) ىلاعتهلوةناآل كلذوان شطب ليلو (انتشطب) !:ره لاقو ( ديدشل كبر شطب نإ ) لاق كاع



 ةيالا . ًابصاخ' مييلع اناسرأ انإ : ىلاغت هلوق ه/

 ذاع نمر اهناسا تي لاق ىلانتخيلا , ]  ةراشإا كانغلا يكد لاتمأ هرعف اللا ركذ ناكتن! لوألا

 . (نمحرلا) ةروس ىف كلذ نيبنسو ( اهاثم الإ ىزحي الف ةئيسلاب ءاج نمو . اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب

 مهيلع اناسرأ انإ) مهيف لاق نيذلا نم ناكنإ ؟ اذ ام ءانثتسا (طول لآ الإ) ( ةعبارلا ةلأسملا)

 انإ) لاق مث ( طول موق تبذك ) مهيف لاق نيذلا مثو طول موق ىلإ دئاع مهياع ىف ريمضلاف ( ًايصاخ

 مواوب ذك دقدل 1 نوكيفهموق نم هل آو ( طول موق تبذك ) هلوق دنع نثتسي مل'نكل ( مهلع انلسرأ

 موقلا مثو مهيلعىف ريمضلا م مل] داعنمم ءانثتسالا نأ (امهدحأ) نيهجو نم هنع باوجلا ؟ كإذك نكي

 ةدلب لهأىصع لئاقلا لوق نآل ؛ نيبذكم هلآ نوك بجويال طول موق تبذك هلوق نأ ريغ مرسأب

 نيعيطملا نم نانثا وأ دحاو مهيف ناكاذإ فيكف نوءيطب ةليلق ةمذرش اهبف ناك نإو حصي اذك

 ةريسب ةفئاط مهما نإ وحصي (مهلع انلسرأ انإ) هلوق نآل ءانثتسالا ىلإ ةجاح هلام لبق نإف  ريغال

 اجلا 5 ناك ف فاق عردكالا كاذلمز ناكينادلإ» لكم كنا 1:3 ةرئافلا لان

 نايب ريغ نم قالطالاو ميمعتلا زوجي ال ًادوصق» ريثكساا عمجا نم ليلقلا نوكي ثيحو ؛ ادوصقم
 يكرر فور كا ا دجسف ) هلاثم لصفنم مالكب وأ ءانثتسالاب دوصقملا كلذ لاح

 ناب دوصقملا ذإ نئتسي ملو ( ءىث لك نم كو ا1) كاش ناقو ( 1داو سف نك زل 1

 مدآ ىلع ريكت نم نأ لعل دام امهالكسيلب] ةياكح ىفو « تيت دا ا

 نيبذكملا ركذدوصقملا نأكف بيذكتتلا دنع امأو . انهه لوقلا كلذك بيئأ عضاوت نمو بقوع
 ( ًابصاح مييلع انلسرأانإ ) لاق هناك« هيلع لولدم مالك نم ءانتسالا نأ ( ىناثلا باوجلا ) نثتسي ملف
 ىف ام اماع نوكي كالهإلاو مهيلع لاسرإلا نوكي نأ زاجو ٠ طول لآ الإ بصاخلا نم انيجتأ اف

 لاسرإلا ناكنمكللهأ بصاخلا ناكف (ةصاخ مكنم اوءلظ نيذلا نييصت ال ةنتف اوقتاو) ىلاعت هلوق

 ناف . طولل آ الإ دحأ مهنم اهب امن مهنك اسمو مجاودو مهافط ككلذك نك مل نهو ًادوصقم هيلع

 لوقن ؟ ىنتةسم أضيأ طول نكي نأ بجيف ماعرمأ نم ناك لب طول موق نم ءانئتسالا نكي مل اذإ لبق

 هلوق ىثتس» 1 هيلع لدي ىذلاو هعايتأ ءاجإو 5 زو< 3 مولعملا نم نال الع ىثدلس» وه

 مالسساا هيلع ميهاربإل مءاوج ىف ( هتأرما الإ هلهأ و هنيجتنل امف نمي معأ ن < ) اللا نع ىلاعت

 نيم رجما زمءا كد (مرجخلا] | طول لآ الإ العا ةروس ىف هلوق ليق نإف(أطول ايف نإ)لاق ثيدع
 نإ نارا نحأف انك دانا 52 كارلاو مهنم ىئتسا ف.كف نيءرجم اونوكي مل ظول 0

 نيهرجم موق ىلإ ( أمهناث ) مرحب مل نم مف ناكذإو نرهرب مهن] مملع قدصإ موق ىلإ اناسرأ

 ءاجنإلا تقو نايبل 2 مالك ( رحسب مهانيجت ) ىلاعت هلوقو ؛ طول لآ الإ لكلا معي كالهإ

 داع ىف 5 بصاخلا مهيصي الو مهيف اونوكي نأ نكمي ناك طول لآ نآل ءانثتسالا ةيفيك نايبل وأ
 مهانيجت) لاَقف ؛ حونموق ىف م اعفدم ,للعجيوأ هوركم اهنم نمؤملا بيصب ال و رفاكلا علقت حيرلا تناك

 لبالانمريخآلا سدسلاوهليقو حبصلا لبق رحسلاو ليللارخآ ىفةيرقلا نمج ورذملاب مهان رمأ ىأ (رحسب



 ةأ/ ةرالا. ا#ر مريلع الذ ان! : لاعت هلوق

 ةك/الملا نع ىلاعت لاقو ( ليج نم ةراجح مهلع انرطمأو ) ىلاعت هللا لاق ةراجحلا سفن وه

 لوقت ؟ هنع باوجلا فيكف بصاحب سيل مهلع لسرملاف ( نيط نم ةراجح مهلع لسرأل )

 لايعتسا رثكو ءايصحلا ىه ىتلا ةراجحلاب ًابصاح ًاحير مهيلع انلسرأ ( لوآلا ) هوجو نم باوجلا

 ظعللا ثيح نم فيعض اذه : ليق ناف « فودوملا ماقم ةفصلا مافأف ةديدشلا حرلا ىف بصاخلا

 انإ ) ىلاعت لاقو ( ةبيط حيرب ؛ ةيتاع رصرص حييرب ) ىلاعت لاق ةئنؤ» حيرلا نآلف ظفللا ادأ ؛ ىنعملاو

 لاقامو (حقاولحايرلا [انا دلتا ى ىلاءتلاقو ( رمش اهودغ) ىلاء:لاقو ماش جيرلاهل نرخ

 اهلع .ةموسم لي# نم ةراجح مهلع لسرأ هنأ نيب ىلاعت هللا ناألف ىنعملا امأو. ء ةدةل الو احاقل

 حيرلا ثينأت : لوقن ٠ عيرلاب ال ةكئالملا دياب كلذ ناكوزيءيايصح ىيسنال نهرو دحاو كة

 الو ( ناثر هيفي راصع] امباصأف,) ىلاعت لاق «:راصءالاك ريكذتلا اهقب بلاغلا فانصأ الو ةقيق سيل

 دب اقف نيد امش اب ال ىادج لاب ,ىيرلا_قاك هل رمذ اما وو نان دس ىدلك كاك ةواس- ماع دل

 ىتأي ىذلا باحسااو ال فيكو ٠ ًايصاح ىعسي ةراج< ىري حير لكلوقنف ٠ حيرلاب ال ةكئالملا

 ا 0 دكت اللا امأ وزب ليج ملا ىف لامي ال, تفيكف ءىايصخلاب ديفلا | 2و ايصاخ مست هربا
 كلل ا هلوانتل برتأ اذهو بصاح باذع دارملا (ىناثلا باوجلا) مييلع ةراجحلا تيصح ىهو حيرلا

 كل قيد لكلا نم ترفأ وه ( اصاخ نادل رت كلك تا د ل جيرلاو باسحلاو
 لوقت . نيصاح لوي نأ ىغبذي ناك ليق ناف ؛ امداحو ةراجحلا ل سر هوه ل سم ىلع دي (انلسرأانإ)

 نايبال اذعلا سذج نايب دوصقملا ذإ ًابصاح ايش لاق هنأأك ظفال ا بناج حجر فوصوملاركذي ملام

 . انه عملا ة.العك رتك كانه تيناثلا كرر نال تح حيرلا لاق نمىلع هراواذهو ؛ باذعلا هدي ىلع نم

 ١ رذنلاب طول موق تبذك ) لي ملف ءافلاب بيذكتلا ىلع لاسرإلا بترام « ةيناث ةلأسملا (

 هتاكسف ؛ تاياكلانممدقتام قاسو لع ةق وسم ةاكملا نال ( ءامسأ باونأ احم ) لاق امانلسرأف

 لاف احا ملعلا تنأ امنإو هب انل ملعال ليق مث لبق نم لاق اي( رذنو ىناذع ناكفيكف ) لاق

 أ ان1) 0
 ١ كف [؟” ( ىنادع نك تفاق) لقي مل ثيح تاذكاا كر ف كل 4 هللا هلا هلأ بملأ 0

 لمه الأ ه ل. وهيلعهقلا لص ل اق ادهو ؛ غلاب تارم ثالث رارك.لا نآل لوقن ؛ ثالثلا تاياكسحلا

  0ثالثبف تارم ثالث ر ركست راكذإلا و « لطاب لطاب لطاباه> اكنف» ملسوهيلع هللا لص لاق

  [221ىو . مظعتلل حون ةءاكح ىف ( فاذع ناك فيكف ) ركذ ىلاعت اناني ناو دك ايلا

 اهداعأ داع ةياكح ىفو نائبلل دومت ةياكح ٠ تكفل لاذ كاست هنأ 1 اىتاع انانلار مظعتلل نيت ر

 كل وللا كارل( ةاذذلل هدأ ولا ةرملا تارم عبرأ تاياكسح ثالث ىف ( ىناذع ناك
 ءالآ ىأيف ) ىلاعت هلوقو . ةدحاولا ةرااب لصح دوصقملا نآل ٠ ثانللا ا فوت د ( ناب دكت اجبر

 ةرالآ ريغ تاره ثالث ( رذنو ىاذع ناكفيكف ) 56 هللا ةرحلا ريغ ةرم نسثالث اهداعأو

 <« - رغ -مو
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 ته عمسل

 1 مو 6 سرد ركام م لي د نود لسيف
 - سس ما

 -أ م 3

 «<ععور رحسب مانيب طول لَ هلا | ابصاخ م مهدلع نأ نأَسَرَأ 1 «ععو ار
 ع

 هم -

 ديز ماق انلوةك رضاحلا نامزلا ىف دج ويام ىلع ةراث قاطيو « هابص ىف ديز ماق انلوةك ءرضاحلاب

 ناكلاقي امبرو اذك ماع ًامئاق ديز ناكلاةي امبر ناكى لوقلا كلذكو : ماق ًاديز ناف مقو مقف
 وهف ل لالاب ل_صتا ايف ىضاسملا لامتسا هيف ( ارناكف ) ىلاعت هلوقف ديز ماق ىف اك نآلا ًامئاق ديز
 راص عضوملا اذه ىف لمعتسا ول مذ ؛لاحلا كلتب الصتم ىأ اوتاف ةديص مهلع لسرأ كلوقك
 71 نكم ل اذإ راص ىلع ناكل مح م 8 انمت] و سيلو هسفن ىف ىنعمب دخاو لكراصو ناكن كل زو

 مث لاقي نأ نكمي انه امأو ٠ خارف ضوبيلا لاقي نأ نكميال ثيح تيبلا ىف كاذك وه لاقي
 ايشه اريلقنا مهتأ دارملا ناك اذإ راص ىلع ناك لمح بحي لاةي نأ نكمل فاكلا الولو ميشيك

 . كلذ دارملا سيلو خوسمملا باقي اك
 ديرثلا همشمل امشاه مئاه ىعسو ررسكملا ىأ موشهملا ره لوقن ؟ ميشحلا ام «ةيناثلا ةلأسملا)

 انذاك نواس لادم زمانا نيكل ها رسل قو أقكو نامت ميشطلا نأ ريغ نامجلا ىف

 هورذت امه ) ىلاعت هلرقب هيلع اولدتساو ٠ تتفّب البلا دعب رئاظحلا نم جرخي ى اكدلا تاك

 1 نيكل لق اورلح رح كيرأ رت 1قر اك كيكاكرإللا ماه ةفصلا ةماقإ باب نم وهو ( حاب ايرلا

 نييتوثيضللاك تياعلاب دلك هيشتلا نوكي نأ لمتح اناق ؟ هب مهيب اليك أسما )

 نأ لمتحو « مايأ نم اوتام مهماكاوناكف ةحي ملت سالو قد دبل وراق يأ قمل ا نذلا قوملا

 أوعمت جان راب او هليتشإ نياخادفوخلا دنع ءاقفرلا م ذنب أ ضع ىلإ مهدذعب اومضنا ا نوكي

 دش انما كلون وح مايإ يرام ء تاو اش 0 ىذلا بطاحلا ديط ضعل قزف مهضعإ

 ىفمموكنايباكلذ نوكي نأ لمتحو « ةريظحلاكهنم لحب ريثكسلا بطحلا هدنع ىذلا باطحلا ناف
 نود نم نودبعت امو مين ( ىلاعت هلوةأ قق<# وهاد قولا ىدلاا 1 || بطخلاك اوناك ىأ محلا

 !وتاع/كل ذك (أران اولعدأتا وقرغأ) هلوقو ) ًابطح مهل وناكف ) ىلاعت هلوقو ( مهج بصح هللأ

 . ءانبال حاصيال شهلا نآل قارحالل الإ نوكيال ىذلا بطخلاكاوراصف

 . راكذتلل راركستلاو ( رك دم نم لوف ركذلا نآرقلا انرسي دقل و )ل ىلاعت لاق 7

 . ( رذنلاب طول موق تبذك ل لاقف طول موق مهو نورخخأ موق لاح نيب مث

 ( رحس مهانيمت طول لآ الإ ًايصاح مهللع انلسرأ انإ ١> لاقف ٠ مهك الهإو مهءاذع نيب مث

 : لئاسم هيفو
 مهيلع لسرملاو ةراجحلا مسا ىهو ءابصخلا ىر اذإ بصخ نم لعاف بصاحلا « ىوآلا )



 00 ةيآلا . رذنو ىناذع ناك فيك : ىلاعت هلوق

 ةرلز دس 20 رح م ده ةسمس مو 95 صدم اجو 2 32--

 اوناكف ةدحاو ة ةاط ص مولع 6 الم وارأفإ 3 «ع.رج 0 ىباذع ناك فيكف

0 / , 

 اهركذ ةيآآلا هذه نأ ريغ هريسفتو هلايب مدقت دقو (رذنو ناذع ناك فيك.ف ب ىلاعت لاق م
 « باذعلا نايب لبق انبه اهركذو «باذعلا ناب دعب حون ةياكح ىف اهرك ذ عضاوم ةثالث ىف
 كدت قابنلل اعركا3/ تاذدعلا تانثا لزيت نكق تاج زادت كلي طداظأ لق داق ةياكح قااكراادو
 هاج ا انيق ىأ هتب رض كك هتارضالوداو 2 نرخ اعل كر طا ًانالف تب رض

 ميظمنلل ىذلا ر كذ حوأ ةلاكح قف « هيف ببسلا انرك ذ دقو مامفتسالاو نايبلل نيترم اهركذ داع
 ىذلا نافوطلا وهو ماع مب ءظع أي ناك حون موق باذع ناآلإناننلل [ىذز 1 31 وف هاك قر
 . مم أصتخ ناك هىإف دوه موق تاذع كلذك الو ملاعلا مع

 اوتاف ةحيص اوعمس 4« رظتحلا يشبك اواكذ ةدحاو ةحيص مهلع اناسرأ انإ + ىلاعت لاق مث
 : لئكاسم هيفو

 ىنعمب ةران ءىجي ةاحنلا لاق لوقت ؟ ماسقألا ىأ نم اوناكف هلوق ىف ناك ( ىلوآلا ةلأسملا ١
 ةبلمقلا ل وقتا ار كاوا راط

 اهضوماخارف تناكدقنرزهلااطق 2 انك ىطملاو ردسفق ءاعقب

 فلاخت ال ناك نأ قيقحتااو ؛ راص ىنعمب ام عضوم اذه ىف نيرسفملا ضعب لاقف تراص ىندمب

 ىنعمو ةدئازو ةصقانو ةدان ناكنإ لاقي ىذلاو ىدءنت ال ىلا ةمزاللا ةيضاملا لاءذاآلا نم اهريغ

 ىنعم ناكنآل كلذو لاعفاألا نم اهريغ قرافي افالتخا اهلاو-أ فالتحا بجوي كلذ سيلف راص

 اذان:هافط رمي ئرخلاو ةارعلا نحف عراب نو قدرا نأ 8 قمر

 تادجا)»كلق. كن أكو هش فا ققلل لؤدفلل او ةوججتولاة تاج نكس زكي ةلئاكتلا كب اهلك
 ريغ « ديز لع دجو ىأ ًاناع ديز ناك تلق اذإو هسفن ىف دبجويف لصحا ىأ نكو ةنئاكلا ةقيمتلا
 لصح انلوقك ربخ هنإ لوقت املاع ديز ناك ىفو . لاح املاع نإ ًاكلاع نيود وق لا انآ

 لاملا كلت ىف ديزا لوصحلاو دوجولا نأ هنم مهفي امر املاع ديز دجو اءاوق نأ ريغ املاع ديز

 هانم سيل انملاَع ديز ناكانلوةو , لاحلا كلت ى:دبدل ماقلا ناوكيأ ثيحا اكتنم دياز ماَف لوقت
 ةمزالاا لاعفالا نم هريغ فالخ ىلع ناكنأ بجرر.ال اذه نكس . ماع وه لاخلا كلت ىفو ديز ناك

 نه همهفنام لاح نسحأ ىلغ مويلا ديز لصح انلوق نم مهفي نم نآل , ديدش قلعت لاحلاب اهل ىنا

 ناعوت ىلع هيز ناك انل وة نم مهفي نأ نم عنام ةعئمال ىز ف مويلا ديز جرخ انل

 لصتملا نامزلا ىف دجوب ام ىلع ةرات قلطي ىذاملا لعفلا لرةنف اذه:تفرع اذإ « كانه مهفام لثم
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 ١4« 2 رفعف ىطاعتف

 كاذ 5 نأ نأ لمتح<و 2 باذعلا م لجعت كد ذاق كنوذؤي اوك نإ ىدعم كاإذ دن ) ريطصاو (

 انا نع وجني في مالا ايفارعأ لإ ةكقازلا مارق ل (ةالاشإ

 ردصملاب فصو موسهد ىأ 4 رذتغ بترد 0 مم ةئ ءانللا َنأ مهةناو 0 لاك لاق م

 وه هن اكمرك مركللل لاقي ةغلالا نم برذ هيفو روز لرقو حلم هام هل راه هذه قاققابا اهل 0

 ةح.ظع تناك ةقانلان آل امهني'تغقوةمسقلا نوكست نأ لمتكو ؛ ضم فظا نالف لاقي و مركلا نع

 مك ءاملا للدخل كاذ مهاع يعصف 3 "0 ىلع ىو ءاملا درت الل 0 ره موقلا تاناويح تناكو

 لمت<و ' 0 00 ةقانال 0 هبرشف ءاملا هلق نكت نأ لهةحو 38 3 1 ةقانلل 3

 الا وخر 1 1 8 4 0 ىف انل هلكءاملا نولوقي اا ص ريغ ىف ءاملا مه يذلا

 تناكو لكساا ىلع ًادراو ناصقنلا نوكيف م هيلا اذه ىف ًاضيأ دورولا نع كنكم الف ايش 0 ئ

 هتلر ما ايار انا طراق لالا انمي رررعملا و لوقيمو رهاظ ًاضرأ اذه واهس, نال يب رشق مقاثلا
 وهو عطق (ثلاثااو) راد ريخ ءىث ف درب مو ل لكلاو ءاملا اهدورو مود املي نوفتكي اوناك

 برشلا .نوك نابل كلذ ناكول هنال مرسأب موقلل رضتحم برش لك ىأ ثلاثلا هجولا دي, ام

 ةارض# هنأ ناي ءا ناك نإو روض»> ريغ نمار نك ءاملا نال مولءم 2 4 انلا وأ موقلل ا

 ءاملا درب نأ ىلع ةقائأأ لق هد اعلا تناكاذإ | ا 4 هيلع طظفالا َّق ةلالد الف مود موقلاو َّئ مود ةقانأا

 برش كرت:و ضعبلا برش صقن# تناك ةقانلا تةلخ 1 مث ءرخآ موي ىف نورخأو موي ىف موق

 برش لكو اكل موي لك اودرف 0 قلاع امو صاغ ب رش لك ) لاعف ٠ ناصقن ريغ نم نيقاملا

 : هوس 2 1 ابرش لكو هرعت صقأن

 لئاقلا لوقي م« موقلل رادقلاب اولاق مهماك ثيغتسملا ٠ 1 ( مهبحاص اودانف ١ ىلاعت لاق مث
 : موسي ر نؤك 3 نأ لهتحو هل مالا ىلع مج و أو مشا ناكو رادق مهد اصو نييلسلا هللاب

 ( ىناثلا ) رقعف رقعلا ةل ١ ىطاعت مازال اهوجو لمتح 4 رقعف ىطاعتف : علاق هلوةو

 ميظعلا ظ ةدفلا ىلع مادقإلا هن داربو قاطي ىضطاعتلا ) ثأاثلا ( كتطضأ وهو أه رّةعف ةقازأا قاماعت

 هاطاعت لاقي هيلع مدقي وهبي نفهنمهسفن ءىربب و هبحاصهيفد> | لكم دي ميظعلا لعفلا 5 وه قيقحتلاو

 ةقاناا رقع وهأطاع:ف ااعج هلمع ىلع هل اواعج موقلا نأ (عبارلا) عفادتلا دعب وه هذخاف مفاذت هيف نأك اك



 نع ةبآلا . محل ةنتف ةقانلا اولسره انإ : ىلاعت هلوق

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مع لتاق ىث-و لوقت ةفاضإلا بجاولاف هلوءفم هعم ركذو . ىضذلملا

 طداب مهبلكو ) ىلاعت هلوق ىف لالا ىف ةياكحلا ريدقت نم دب الف لامعإلاب ىنلا مع لتاق اناق نإف

 لز#:/6 أرجع تلاض ديز اذاف سمأ تجرخ لوقت اهعوقو لاح ىف ةصّقلا ىح هنأ لع ( ةعارذ

 ى] لوقت لانعإلا نس الاف ليقتسملا ىني ناكاذإو ٠ ىضم دق برضلا ناكنإو . أرمع برضإ

 ريغ هنكسل زاج ناكو عقو مالا ناك ثيح ًادغ ورمع براض ىفإ ثاق نإف « أدغ أربع براض

 لعفلاا ىلع ةلالداهطل نأ ريغ ةقيقحلا ىف ءامسأل ئاقو قراسو براض انلوق نأ هيف قيقحتااو ء نسحالا

 بجيف عقوتاا ىفالو ةقيقحلا ف لعفلل دوجو الف ةقيةح مدع دق وهف ىضاملا ىف قةحت لعفلا ناكاذإف

 . ىضاملاب لعفلا نادقفو ةيمسالا ةباغل لامعالا نم لعفلل ام كرتو ةفاضالا نم مسالل ام ىلع للا

 ةروصاةفاضإلازوجتف عقوتلا ف وأ ةقيقحد وجو هلفي لات سال, ىف امفوتمرن انا يدل ماد ملا نك ادار

 دقي. ترضا نأ لايهم الذ, ىف نال كواولانعالا نكل ورمديوسولوأ لحفل مقوتل لامعإلاو « مسالا

 اذإ هنأل ؛ هدوجو وأ لعفلا عقوت نع ءىني وهف لامعإلا امأ ء فاضي نأ ىغبذي الف ًابراض نوكيال

 ىف هعقوتي لاملا ىف هرب مل اذإف لعفي هنأ ٍلع ورمع برضب عمس اذإ عماسلاف ًاريع براض ديز لاق
 اذإ + عمال ًاظفليراتختف نوئلاو.نيوتتلا اهب طقيم تح اقيم ديفت ةفاضالا تأ يغب لاعتفالا
 ناكو عقو هناك هريدقتو رمآلا قيةحت هيف فيفختلانم هيفام عم (ةقانلا اولسرم) لوقنف اذه تفرع
 . ةقانلا لسرت انإ] ليق ولام فالخ

 هنم دوصقملانكل لاسرإلا نم ةدوصقملا ىه ةنتفلا نوكستف هل لوعفم ةنتف 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 لوقت ؟ هريسفت ىف قيقحتلا اف ةزجءم هنآل مالسلا هيلع اص وهو ؛ سو هيلع هللا لص ىنلا قيدصت

 ىلاحق هللا نال ؛ بذءي نم باث, "نه لاح قمتي اهننآل ةنتف ةرجعملا نأ ( امهدحأ ) ناهجأو هتف

 قيدصت اهنأال ءالتبا ةزجعملاف هتوبن ثيح نم هقدصب مهئيني ناكاذإ الإ رافكلا بذعبال ةزجعملاب

 ةرخصلا نم ةقانلا جارخإ نأ قدأ وهو ( امهناثو ) بذكتملا نع قدصملا زيمتي قيدصتلا دعبو

 (ةنتفةقانلاا وا سرمانإ) لاق اذهلو ةنتف ناكءاملا ةمسقو مهيب (يف انارودو ملإ ااسرإو ةزجعم ناك

 ةراشإ هياإوأرارممدقتدق ناحتمالاو ءالتبالاو ةنتفلا ىف قيقحتلاو « ةئتف ةقانلا اوجرخ انإ لقي ملو

 لخدمناسنالل نوكيهجوىلع نركب ام امنه: قرط ةبادبللو ءاشي نم ىده ىلاعت هللا نأ ىهو ةيفخ

 قالا هدنع ممجرتي هجو ىلعهيلإ هرظنو هيف ناسذإلا ركفت عقيوالاد ًائيش قاخم هلاثم « بسكلاب هيف

 ىدهم 5 لوسرلا دب ىلع زجعملا راهظإف هرغص نم أطخلا نع هنوصإو ءادتبا هيلإ هّدجاي ةراتو هعبتيف

 ةيبسك ريغ امولع مهف قاخي لب مهنم تدك ريغ نما لارةيإ دمؤ اك اككتلا عم ءادتها ءاشي نم هب

 ةنئف نوكي نال حلصي هجو ىلع ءاتعمو مك لاق اذهو « مهلإ ةراشإ (ةنتف ةقانلا اواسرم انإ) هل وف

 موبقت راف ىأ (موبعت راف) ىلاعتهلوقو ٠ لقأ هموق باو نوكي روظأ هتزجعم تناك نم لك اذه ىلعو

 ىلاعتهلوةورشلا بلطزع بانتجالاو بد الان سح ىلإ ةراشإ باذعلا بقتراف لقي ملو ؛ باذعلاب



 ةيآلا .٠ مهل ةنتف ةواثلا" انا ان كات هلو 0

 ةادهد م رثو ر_مودع مرت < ل هن دف هدر ج7

 هايد رئطصا و مهقتداذ م طة ةقاثلا ل انإ

 مطول ةداعإ كلذن وكي لب هريسفت ىلإ ةجاح الف بيذكتتللال بيذعتلاب ديدهلل كلفإنإ انله نإ مث
 نرةلغشس ( لاعت هلرَقف رمالا تفاعكك] ثا دع ولاو در وره انإق نإ 1 0 كإ دكصق ريغ نم

 مو تاو تا نأ لمتحو 5 ةعايقلا موي دارملا نورك نأ لمتح ( دع ( ىلاعت هلوقو 5 ا

 لوألا ةجولا ىلع اذهو باذعأا

 : لئاسم هيفو 4 ريطصاو م7 راف مه ةئتف ةقانلا اولسرماانإ 02 ىلاعت لاق مث

 ىدم ت[كنإ < لششملا يدع وأ ىصاملا دك ( ةفاثلا اوله ن1 ) لوف 4 لاو )كالا 2

 داع ةياكح نزب قرفلا اف لبقتسملا ىنعمب ناكنإو ( ربطصاو ممقتراف ) لوقي فيكف ىضاملا

 لون ؟ لسرت انإ ىنعمب ( ةقاثلا اولسرم انإ ) انهه لاقو ( انلسرأ انإ ) كانه لاق ثيح دومث ةياكحو

 ( ةقانلا أواسرم انإ ( هلرق ناو ) هيلع لدي ) | نودلع.س ( هلرق وهو هلق و )ع ل 2:بملأ ىعع وه

 ممبنو ) مهيقت راف هلوق نم مدع امو ) ةقانلا لهمرت 0( ثعيح ) نرد ( لاق كر 13 هل نايبلاك

 «هعضوم ىفهنعبيجنس انلق ىضاملا دارملانأ ل عليلد (اودانف) ىلاعت هلرق ليق نإف . كلذ ىضتَمي أضيأ
 مكر قو 0 موقلا برذكت را ثرح عضوملا اذه ف ةاص نسم دوم ةباكح لوقف قرافلا و

 باذعلاو 1م هولعف امو ةقانلا ىهو ةزجعملا ركذو ( نودلعيس ) هلوقب لد ممرلا قيدصتو مو سرل

 اهرضاح هناك هَل ىنلل هاو وكل لعتسملاو ىداكملا ةحو ىلع ةياكح 7 كالحلاو

 كديؤم آ لام قحلاب ءادعاللا ىلع رم دا ف هيرب قد و قحملا ىلإ ءاعدلا ريدبلا ْق اصب 2ك 5

 كا 1 ةصقلا لعجو )ع صصق ل رائدا هذه ف كد هللا عل هللأ نأ ملعاو 2 ةعطاقلا ةزجعملاب

 سا ملسو هيلع هللاىلص دمحم لاح ةهباشم رثك أ ناكهلاص لاح نآل هجو متأ ىلع ةروكذم

 ناك تملا نكل تيملا ايخأ مالسلا هيلع ىسيع نأال ؛ ءايناألا هب ءاج ام بِعأ ناك ىضرأ بري
 ًانارعث هاصع تباقنا مالسلا هيلع ىسومو . اهل الباق ناك ل< ىف ةايحلا هللا نذإب تيثأف ةايحال الحم

 ورف وملا ىف ناورحلا هبشي ءاقلا ىف ةوق هل ناك تان ةيشخلا نكل ةايحلا ةيشخلا ىف هل هللا تيثأف

 ةايحلل ل< ال دامج رجحلاو رجحلا نم ةقانلا جورخ هدي ىف رهاظلا ناك مالا هيلع لاصو ٠ تأ

 كرشملالوةيىذلا ءامسلامرج ىف فرصتلاوهو لكلا نم بعأب ىنأ وقتي ىنااو[هيف] ومنلل لحم الو

 ةكرتشم ماسجأ اهنإ اولاقف تاس الاءاماو*ع هقزتو هعشا ناكم] الو ءاساا ىلإ ذَح الا لوصول

 هيف اوذرع اب نأ ايلف كلذ لبقت ال تاومسلاو ء«ىرخأ الا ةروص اهنم داو لك ل بقي داوملا
 نه ةزجعم منأ ىه وك مالسلا هيلع اص ةزجعم نم غلبأو منأ ناك ذأ دل ىلع ردش ال هنأ

 ينعم ناك اذإ لعافلا مسا نأ وهو ( ةفيطل هيفو ) هلي د ريغ ءايبنأالا نم ناكنم تازجعم
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 لئاقاا لوقك وهف ركني نأ غيني ال ىذلا نيبملا رهاظاا زكذلا وركن لاف زكي نأ تبني لال
 . مولعملا اوركنأ
 مهفراكتالل قلأأ مطوق لوقن ؟ كاذاف ًاقباس هنع ًابورضع٠ آسمأ ىعدتسي لب ( ةثلاثلا 3

 . قداصب سيلوهلب !ولاق مث« 0 هنأ الإ ىضتقيال ركذلا هيلع قلأأ مهوق نإ مث . قلأام اولاق

 ؟.رامتو طابع لعاف نم لب لاقي وأ ةغلابلل لعاف نم لاعف باقكلا مبا رلا ةلأسملا ١)
 نم هل ديال ءىثلا ل] :تروشنملا نال لوألا كان قرفاثلا نأ 1ع يلع يضل وها لولا لون
 لوقف اذنه تفرع اذإ ع طاخنةل لاقرال ترم هيث اقاوز طاع نار تاق يوخأا لوادر كلل
 وأ :لقحلا ةليس لاك لوك قدكتلا نتشاف] بانك ا ةاثكيا ف انزع هيئات
 لإ ةراغإ (ىشأز مطوقو هيف نب رمآألا مهداقتعال هب هوفصو اونوكي نأ لمتحيو ؛«بذكلا 0

 بلطو رطب و ىغتسا ىه اع ]و , فيعصلا تذكي" اك ضال لإ ةحلع ىاؤراو رضا ل1 ف دكر كلا
 اهيسالو « هيلإ تفتليال بذاكلان آل عابت الا نم ًاعنام فص ولك ناكف هل مكعابتا دارأو مكيلع ةسايرلا

 رشالا ف ضوفرملا لصألا ىلع اذه نورسفملا لاقف )١(( رشثا) ءىرقو « ةرورضا الهيذك ناكاذإ

 ًاضيأ لعف ايرسفي دق ريف !ذإ لعفأ نآل ةيف.لصاللا صقر امإ و «ليضفتلا لف نَرَو لس الا و

 لاقيف ؟ اذامرثك الا ليقاذإفالعرثك "الاه لاقي ؟ لع الا ىنعمام لاق اذإ هلاثم « ثلاثلءفأب فاثلاو
 ةليضفلاو ليضفتتلا لعفأ اولاقف هباب نمال لعف“الا هب رسسفي رمأ نم ديالف هلثم ءىث وأ ًاددع ديزأالا

 ام هب لعفي ريخلا ةلباقم ىف رشلا نإ مث , ريخأ هيف لاقي الف لعفأ باب ىف لصأ ريخلاو ريخلا اباصأ

 لمس اف مث «ريخالا ةلباقم ىف رشالاو اذك نمريخو اذك نم رشوه لاقيف ريخلاب لعفي

 ريخأ اذهو ريخ اذه لاقي فالتخا ىلع لعفأ وأ لعفب ريخلا ةغلابم ( امهدحأ ) : نيمضوم ىف

 لص حلا كرب دق نوكي ( قار لودي ىف لص لا لغ ١ ةعاشأإ ىلع ديخ ةعلابم ف اهل
 ريخ هيلع نأ مع ل) يدمر اتت وه دع نموت ره م روفر ما لد الاى ذخأ هال ل2
 . هريغو فعض الا ىف لولا كلذك لَهَا ةرغ نم ريخ وهاوأ هريغ ملع نم

 تقوولابقتسالا ملءيس لئاق لاق نإف « رشالا باذكلا نم أدغ نوملعيس ال ىلاعت لاق مث

 ود اعده وو رف الانين كرولا نعل للا 1 لع د 2 هللا ىلص دمت ىلع نآرقلا لازنإ
 عوقولا ضورفم 3 اذه نوك« نا ( امهدحأ ) ناهجو هيف لوقت ؟ هيف لوقلا فيكف اونياعام

 2 0 كا لب اولاق موي لاق ىلاعت هن 1ك 2 1 لب موق تقوشىف

 ربقلا باذءال متهجباذعوهو ميل الا باذعلاب للعلا لوصحال بيذعتلاب ديدبتلا اذه نأ (امهناثو)

 ناهذ الا وناكمإلا ىف نامزلا برقلل ( ًادغ ) ىلاعت هلوقو لبقتسم وهو ةمايقلا موي نوبذعيس مهف

 . ةغلابااو ليضفتلل لعقأ ةنز ىلع ءارلا ديدشتو نيشلاو ةزمحلا حتفب رشأ ()
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 نوكيف د>او لءفو دح او لاق لوةيف نالف نبا وأ نالف لاق هنع لوي نأ نك<« الف هفرعي ال نم

 .داحآ لاذرأللا لاةيف ًادحاو هناةوأرثك أىف قييف دحأ هيلإ مضنيال لذرآلا نآل ' لولا ةياغ كلذ

 دق اونوكي نأ ( امهد>أ ) نيهجو لمتحي « رعسو لالض ىفل أذإ انإ ١ مهنع ىلا-هت هلوقو
 نوكتن هانعبت نإ لبال هل نولوةيف « لالض ىف اونوكست هوعبتت مل نإ مهل لودي نم باوج ىف اولاق
 ةدحولاو فعضلا نم انركذ ام هلاح ىأ ىضم ام ىلع ًابيترت كلذ نوكي نأ ( امهيناث) لالض ىف
 ليبس ىلع هولاق كلذ نإ ان اق نإف ءهجولا اذه لع نونج ىأ نك لدلص ف نوكت هانعيتا نإف

 اولامف ىقعلا ىف دعاق ,كتاحقف لاخلا قياذإ | :إف هوعبذت من نإ م هل لاق لثاقلا نوك-يف باوجلا

 اوناكام مهنإف ًازاجم ةيدوبعلاو لذلا نم رعس ىفو لالض ىف لاملا ىف أاذإ انافيةاتعتتا قل ليال

 . ريعسلاب نوفرتعي

 (اهدحأ) هوجو ني ةنعب اول لوق ؟ عمج فيك ةدحا ا
 7 باذعلا ماودل ( اهنا )| يعم اف ىأ ازيعس ةدحاو لكن ركن نأ لت تاكرد 0

 «لعلات زييهخا» تادع و وخا نيعبم ف نامذ لك ىف من 1 ًادواج م طد م تجضن املك هناف

 . لاجر وه لب دحاو لجر. سيل نالف دحاولا لجرأل لاي رعس اهن : 6 دحازولا ريعسلا ةعسأ

 ىننلا نأ مدقت دقو 4 رشأ باذك وه لب اننيب نم هيلع ركذلا قاأأ رطل مهنع ىلاعت لاق مث

 عماسلا نأ موتي وأ نظي وأ ملعب امبر ركذلا هيلع لزنأ ام لاق نم نآل غلبأ مارفتسالا قي رطب
 نمل ا( ل عجتفابل نأ امي هلو قب قبيح عماسلا نأ هانعم نوكي ماهفتسالا قيرطب ركذ اذاف هيف هيذكي

 نإ باتكلا وأ ةلاسرلا ركذلاو ٠ لزنأ ام لوقي دحأ لكلب دحأ ىلع نال ًارعاظ ًايفنم ذئنيح
 : لئاسم هيفو هللا نم 3 ام هب داريو قملا لاقي امىلاعت هللا نم هركذيام هب دارب نأ 0 ناك

 ةغلابملا قيرطنم هنورك ني اوناكام ىلإ ةراشإ هيفو لزنأأ لدب ىتاأأ مهوق 6 ىلوآلا ةلأسملا ١
 من :؟اكفيةريسي ةظالا ىف كلما عم 3 قات كلو نأك ىن او ةعرسو لازبإ ءاقلإلا نآل كلذو

 راكنإهيلعمهرقو ؛ لزنأأ اولا امو قلأأ اولاقف ةظحل ىف ليلا مكي ةكاقور 0 اولاق

 ىف هتوف وه نم انيفو اننيب نم هيلع نوكي الف قاأأ نإ اولاف , الصأ ركذ قلأ اماولة ماكر خآ

 نكممريغ ءامسلا نم ءاقلإلا نأ ىلإ ةراشثالل هللا قاأأ مهوق نع لدب ىاأأ مهرقو  ءاكذلاو فرشلا
 ا خم |عتتهتلا كن ترك ن1 ز ءاكلخا

 مهراكنإ ىكح ىلاعت هللا نآأل كلذو . ركذ هيلع ىفاأأ اولوقي ملو ركذلا اوفرع «ةيناثلا ةلأسملا)



 ع هكيدن ادح ودام كم ولاقف : ىلاعت هلوق

 كنت اذكلا وانغ كا ولا
 ه_- _و - ب

 نر لا شنكال عيمج و ىلع 1 عبتأال لودي نم نأل «لوآلا هجولا ديؤي هعبقت اانكلاو

 لضرلا بيدك ى .ىاعت-هللا-نأ- انيب-اسالل ىاثلا: هجولا وي ودرشلاب لرد ياو ل لقب

 3ك و لام : ت وردف قاع ارادت و المو اندك و كن 0 ان هنأ تا ىدع

 ىذلا وه لئافلاو بذكلا ىلإ ةبذلا وه بيذكتلا نآل فرح ئدعف ( انتايآبو © مهر تانآب

 ىختسيف روظأ لئاقلاب بيذكتلا قلعتو ًازاج بذاك هيف لاقي لوقلاو مالكلاو ةقيقح ًابذاكن وكي
 . ًايفانش اناث ةانيبو كلذ اناركذ نقؤ « لولا" الخ فردا نع

 : لئاس»  هعبتن ًادحاو انم ًارشبأ اوااقف ال ىلاعت هلوق فو

 ١) عضاو» ف رادع كصخااو نتاج "امم رم ةتارض لد زو نرخ ًادرز ( لوألا ةلأسلا ||

 ىف ببسلاو « ماهفتسالا فر> دعب عفرلاو بصناا هيلع دريام نوكي ىذلا وهو عضوملا اذه

 فرح دبي هركذ ام لعجي نأ لولا نم بلطي مهفتسملا نأ وهو لوةعم أ بّضنلا رايتخا

 !ذاف : هلاح ىل ركذاو ديز نع ىنربخأ هانعم كدنع ديزأ لاق اذاف  هنع ريخ و همالكل أديم ماهفتسالا
 ع : م ّنِإو هت رض ا زآ لاقي نأ زرجف بصنلا بناج حجرت رو ذم لعف ةلاحخلا هذه ىلإ مضلا

 هلوق ىلإ ارظن لوقت ؟ دوجالا كرت فيك (هعب: ًادحاو انم رشبأ) أرقنم ليق ناف كلذ نسحالاف

 رهظأو ىوقأ ىلوآلاو ىلوأ ةيدحالاو ةلمج الإ نوكي "ال لولا ذعبام ذإ ( اَولاَقف ) ىلاعت .
 دق لوقت ؟ رهاظاا ىف لعفلا رخأت ىف ةمكملا اف , لعفب ًابوصنم ًارشب ناكاذإ 4 ةيناثلا ةلأ ملا )

 0 5 0 | رك /ةاورتكلا او. ةلغ رع قلت نوكي ام مالكلا ىف مدقي غيلبلا نأ أرارم مدقت
 اذاف . هعابتأ نم مكمنمي اذامو هوعبتا معن لاقي نأ كمي ارشب عبتنأ اولاق ولذ عابتالا كرت ىف نيمتع

 وأ ملعن الام معي ةقأ هلق ككل ل 2 نندل ناد ز 12 نم رجب ءايعاشلو» اويل كال وول

 نونوكش , هغيدن فاكف مدخو ليخو مشحو دنج هل سيلو دي> و دم-او وهو ردقن ال ام ردقي

 (اهدحأ) كلذ ىلإ تاراشإ ةيآلا هذه: ىف.نأ ملعاو «ع ايتالا نم عاذتمالا ذاو بعوامل ل

 نم (َكلذ رلَغا وأ. ةويثلا عدلا لجرلا وأ ًاحاص 0 اواوقي لو ( ًاريتبأ ) اولاق ثيح هوركن

 لمن وهو انم اولاق ( اهئلاث ) الجرأ اولوقي لو 8 اولاق ( اهيناث ) ريقحت ريكنتلاو تافرعملا

 ىذاتيف انم«تنأ هريغل لئاقلا لوقي انعبت ىأ ( انمنر املهناتأو :« اس رغ ليل انقنصبقم اه دحأ نيارمأ
 لكلا عبأي ضعنلاو ميسا مم. نأ هعيععاو نم ذأ هكحتلاو انه ل لب ال لوقو عمامسلا

 (امهناو) هفعض ىلإ ًاددحو ( امههدحأ ) اضيأ نيرمأ لمتحي ًادحاو (ارعبار ) ضعبلا عبتي لكلا ال

 رغاضالا ىف ءاخآلا لامتشاف لوقلا قيقكو : نيروهمثملا رياكألا نمال داحالا نموه ىأ أدحاو

 هنع كرد اذإ كف الاا[ بلس :أ دهم أ نزكيالل نآلانأ ىقلإق ماثلا :-اقيأ ]نو وهب لاقي كح

 ١9« رن اوه



 ةيالا:“. رذنو ىناذع ناك فيكف : ىلاعت هلوق د

 لبهف لَ 0 1 د_فلو 69و ردو ىناذع ناك تفيكف

 ناسا ناو 2 02 هرتا

 قفقفرفز رذالاب 0 كتيذك. ١١د د نم

 لجال فيعضلا بهذملا لع ظفللا رات ىذلا رعاشلا فالخ ؛ كلذ ىضتقي ليلدلا ناكف ؛ ظفللا

 : هفاقلا اكول
 4 رام نه لوفر ؟ذال نآرقلا انرسي دقلو ءرذن ىاذع ناك في 4 0 ىلاءت لاق مث

 ىهو « اهانرك ذ ام ةفيطل ( رذنو ىناذع ) هلوق ىفو « ريرقتلل ريركتلاو مدقت دق هريسفتو

 ىذلا ريذن عمج عضوملا اذه ىف رذنلا نأ ىلع نيرسفملا رثك أ لئاقلا لاق وا باوجو لاؤسب تبثت

 . ىناذع عاونأ ناك فيكف : لقي مل ثيح باذعلا ديحوت ىف ةمكسحلا اف ؛ راذبإ هانعم ردص» وه

 ميال راو اول واذا ناآلكلذوو كسلا هال ةيلغامل] ةراقأل هنا كوشن 5 رات لانازو

 تناكف ؛ةدحاو ةعفد باذعلا عقو عفنت مل الف . ترتاوت ةمحرو معذ ىه ىتلا تاراذنإلا لاقف

 ال1 كافر لاذ هارد نين ]نيج تالق ذاب نالا قه نيكتسو. ...«ةدحل ]و ةققنلاو ؟ةةنيقك معنا

 نيرخآ موق لاح ىلاعت هللا نيب مث ء ةرم نيثالث اهررك و اهركذ رثكو ءالآلا عمج ثيح ( ناب ذك:

 مو ( تبذكح ) لاق داع ةصق ىف هنأ ريغ هريسفت مدقت دقو « رذنلاب دو تبذك )ب لاقف

 نأ نه انركذ ام ديوي اذه لوقنف ( رذنلاب حون موق تبذك ) لاق حون ةصق ىفو . رذنلاب لقي

 اوبذكف مهيذكتو لسرلا راكنإ مهههذمو مهتداع نإ ( حون موق مولبق تبذك ) هلوقب دارملا

 بذكملاذ نالوسر امهاتأو موق دعب نوتأي موق لك نآل انهه حرص امإو مهيهذم ىلع ءانب احون

 بيذكت مهءزايو ةقيقح ًادعاو الوسر نوبذكك نولوآلاو ةقيق> ًاعيمج نيلسرملا بذكي رخأتملا
 نمو . نئاكر شحلاو ؛ دحاو ىلاعت هللا : هلوق ىف مدقت نم اوبذك امل مهن ال كلذ ىلع ءانب هدعب نم

 حون مرق ىف لاق ىلاعت هللا نأ اذه ىلع لديو هوبذكي نأ هنم مزل هبهذهوؤهلوق كلذك هدعب لسرأ

 هلوق امأو ( هلسر اوصعو مهر تايآب اودحج داع كلتو ) دأع ىف لاقو ( هانيجنأف هوبذكف )

 عيمج بيذكتت ىلإ ىضفي ام اولاقو اوبذك مهنأ ىلإ ةراشإف ( نيلسرملا حون موق تبذك ) ىلاعت

 نإ بر ) حون نع كانه لاق ىلاعت هنإ مث « قارغتسالل فرعملا عملا ظفاب هركذ اذهلو . نيلسرملا

 اذإ . همزل مهمزلأ ام نأ ال ةقيقح مهنم رذ_صام ىلإ ةراشإ كلسر اوبذك لقي ملو ( نوبذك ىوق

 هلك اذه ( رذنلاب دوت تبذك ) لاق مهئلاث مو سرو نيلوسر رك ذ دوم ةصق قبس اءلف اذه تفرع

 رمتست مل داعو حون موق لوقنف تاراذنإلا امنإ انلق اذإ امأ «رذنم ىنعمب ريذن عمج رذنلا نأ اناق اذإ

 رودت تناكو ةرخص نم ةقان مل جرخأو اورذنأف دومت امأو « مهنامز ىف تروظ ىتلا تازجعملا

 انم ًارشبأ اولاقف ) هلرقو « اهب حرصف ةرهاظ تابآو تاراذنإب مهيذكت ناكف اوبذكو مهني



 4 رعقنم لخت زاعأ مهن اك سانلا عزنت : ىلاعت هلوق

 عزنت ) هلوق ىف اتلاف ( ىعرص اهيف موقلا ىربف ) ىلاعت هلوق هيلع لديو ( سانلا عزنت ) تدجصأف
 هوجو هيف ( رعقنم لحن زاعأ مه”اك) ىلاعت هلوقو ىعرص ) هلوقب هيلإ راشأ ام ىلإ ةراشإ ( سانلا
 مهفمهتعزن (اهيناث) (لخت زاعأ م اكىعرص) لاق اك( لخت زاعأ مهن اك) مهتعرصف مهتعزن (اهدحأ)
 [دحاولا]ءزنت حيرلا ناكف ؛ عوقولا لبقراعقنالا نآل ء برقأ اذهو ( ل زاجعأ مماك) عزفلا دب

 مولا ىرتف ) ةقاحلا هلرقو «٠ ىوخيف هنع عضوملا اولخيف؛ أعي يح نوكيف عقيف رعقتيف [ه] رعقتو

 اذهو « عزنلا دعب وه ىذلا راعقنالا دعب ةلاح ىلإ ةراشإ ( ةيراخ لخت زاعأ مناك ىعرص ايف

 لاح نإف « ةياكلاب مهنع مهلزانم ولخو مهعرص ىلإ رشي مل ثيح ةرصتخم انره ةياك-حلا نأ دي
 اعزن مهعزم” ( اهثلاث ) هيف ذخالاو جورخلا ىف عورشلا لم وه ذإ ماتلا وللا لصحي ال راع الا

 هوجو ىنعملا فو « ضرأآلا ىلع مهتابثو مهتوق ىلإ ةراشإ |ورعقنيف مهرعقت ل نانعأ من اك فنعإ

 ىلإ ةراشإ هركذ ( اهنناث ) مهدادقأ لوطو مهداسجأ ةمظع ىلإ ةراشإ كلذ ركذ هنأ ( اهدحأ )
 حيرلا ىلع هب عنملا نودصقيو ضرألا ىف مهلجرأ نولمعي | وباك مهنأكف ء ضرآلا ىف مهتابث

 طرغفملا اهدربب مهق رو مهلتقت تناكف,.؛ َخ رلاب مهفاقجو ممسب كي ةراشإ هذك 2 (ليتلانيل

 3 ماك 5

 ١ ةيواخ لخت زاعأ مهن اك) ةقاحلا ىف لاةو  لخنلا ركذف (رعقن») انهه لاق 6 ةيناثلا ةلأسملا (

 سمهنسو/ وختجم) هلؤقل كلر ىضتقت تاتالا رخاوأ جناكة رولا اكلات ف :نوريسملا لاق كيتا

 نكميو . ظفالا نسسح نيزي ىنعملا نسي نيزي اي مالكسلا نإف « نسح باوج وهو ( رشقنمو
 لخن هيف لاقي نأ زرجيف ؛ عملا ىنعم ءانعمو لسهلاو لبلاك ؛ دححاولا ظفل هظفا لخنلا لاقي نأ

 ؛ تاقسابو ةقسابو قساب : لختو . تايواخو ةيواخو واخ : ل-و « تارعقنمو ةرعق:هو رعقنم

 لاق اذإو ؛ ىندملا بناج عارب لو ظفلللا ىلإ رظناا درج قساب نأ ىلعب قاع تكا قا لاف اذإف

 ةرعقنه لاق اذإو ؛ ظفللا بناج عاري ملو ىنعملا ىلإ رظنلا درج تاق-اب وأ تايواخ وأ تارعقنم
 دارخإلا ىلع ةرعقنم لاق امبرو « ظفللا ةدحو ثيح نم نيرابتعالا نبو عمج ةقساب وأقل اعقا

 افلا اعتلاء رك ذ :,لؤةنف اذه تف رعااذإ اةعامجلا ىف ىلا تينأتلا داثاهء,قلأر ظمللا كيركأ ف

 اهنم لاح اهنإف ( تاقساب لسخنلاو ) لاقف « ةثالثلا هوجولا ىلع اهفصوو ؛ ةثالث عضاوم ىف لخلا

 كلذ راتلا ناك ( رعقنم ) لاق ثيخ ( رعقنم لخت ) لاقو ( ةيواخ لخت ) لاقو . فصولاك ىهو

 لوءفااكم آلا ةَقيقح ىف رعقتنملا نآل ٠ قسابلاو واخلاو ؛ روءَقم وهف رعقلا هلع درو ىذلا هنآل

 ةأرءاو؛ ليفك ةأرما : لوقت اك« الوأ ثينأتلا ةمالغ نم لودمَم وهام .ءالخ] هانعمو لعاف
 نْمَأ قوئلبلا نال: -ةقيقح تالعاف ىبف ؛.تاقشابلا!امأ از" ةييكةأارماز: 2: رييك"ةأ رماأو لفك
 اكد ؟لاقاون أكف >: اًرتضوم يراخلا نال + ةجئنولا وست لاب نم قرف« ةيوادملا "اهنا: نغلق
 ثيح نم ةقحاللاو ةقباسلا ظافلألا بسانم ظفاب ىفأ ثيح زا-جعإلا ةياغ اذهو ؛ مضاوملا ةيواخ



 لا مزاد 0 سانلا عزتت : ىلاعت هلوق 2

 ه2 ره كس اس ته

 < ردم ٠ لح زر ذاع م اعلا علت

 لف رسول ارم ةوكم اذلذ عرق ولأ ةلملقف ضر صا اأو مقعلا حايرلا

 لاقو ) تا مايأ ُْق ( ةدوعسلا ف لاقو ) رو هس 0 مو: ىف )ام م لاق "( بارا 1 أملا)

 اق لل نأ نافل را تقرر انه اإل نيلذازملا ب مان زج ءانأ ةئاعواالاتلا يشار هاش ق
 راردتسالا نال مايالا هديفيأم كيفي ) رهحمسم ( هلوقو 0 ثعبأ ماو را موبو تدلو موب)

 انه ةياكجلا هد 0 ىنعملا داأ عم طظفالا كفاتتخا| اعإو 4 مايالا هنع ءىغي ”نامزلا ارا نع هى

 8 ني”ءارقهف نإ مث امفصن ل كلذلو هرادقد» 0 و نامزلاركذف 3 | جلا ليس ىلع ةرو م

 ؟ برقأ امهتيأ ليق نإف (تاسحت مايأ ىف) ىلاعت هلوق ىف اك« سحنلاب مويلا فصو ىلع ءاذا رسكو

 نهو مويل ةفص 0 لعجب ) روك 2-5 موب )أرقي ن نال كاذو ؛ حصأ ةفاضالا منك

 رهظأ لواألاف ةسودنلا ذا 4م لصحيف ٠ 0 مك وة كر روح سم ل 00 ع

 لودي نأ لمت الون ؟شحتلا ىف لْوَمَب اذاف .. ءانللا قوكسب سَ اهون“ رقت نم لبق نإف + قلو
 همزلل اذه ىلعو , دعرو دعرو رصنو رصنو . تافصلا ريع ْق لؤنو ا ا فيفض وه

 لوك 55 لهتحو ( ىبرغلا باح ) ىلا علا هلوق ف ؟ لوقت 7-1 16 ناك موي 5 هربدقت لرش نأ

 : حصأو يل ءر>و درب موا مطوقك نركيف 8 انو ىعم مسأ وه لب 8 تعش ل

 نم ةديدم ةدم تبا# 0 ) لواألا ( هوجو هنف لو 9 رودس ىنعمأه 4 2 هلال 0

 رارمتسالا ىنعم ديفي عملا نآل ( تاس مايأ ىف ) ىلاعت هلوةك اذهو « ماد اذإ رمآلا رمتسا

 (رمة سم ر*) هلوق ىف لبق نم انف اكةر 1 نم ديدش ( ىف نأمل ا دادتمالاو

 َ ( ىذلا صضعل مهقيذنل تاس < مايأ ىف ) لاك هل و 01111 8 ليادعإا مايأ مكة

 . باذعلا نم رضملا رلأ مهقيذي هن هنإف

 : لئاسم هيف 4 رعقنم لذ زاعأ ماك سانلا عزنت ١ ىلاعت لاق مث

 حصي ذإ ير ا كس لو قنا سلا ل عزنت ) ( لوألا ةلاسملا )

 ليق نإف « ةعزان حيرلا لسرأ : لاقي نأ حصِيو « سانال ةعزان ًارصرص اان رإ#: [لاقيفأ

 دقاإو لنآ لانو اهانة نكره اداعايإ ملال لازأة فانا ةركت كاذكا نذز ةهالانيل هامل نكي كعك

 نسل تصصختف ةفوصوم ( ام ) نأب هنع اوباجأو « ةركن هنإف ( رجد رم هيف ام ءايناللا نم مهءاج

 الإو ٠ ميظعتلل هيف _يكسنتلاو ء رصرصلاب ةفرصوم خيرلا اذنهه لوقن كلذ.كف . لالا تاذ اهلعج

 . لعافو لعف ىلع فنأتسم مالكهنأ وهو « رخآ هجو هيفو « لاح تاذ اهاعج دعبي الف ةثالث ىهف
 ( احر مهلع انلسرأ انإ ) لاق انهه كإاذح . ىبذجخ ءاج : هريدقتو « ىنبذج ديز ءاج : لوقت اك
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 نوكف سطفأ فنأ لئاقل لاق اذإ ريعقت هيف فنأ سطفالا كلذك : قلبأ بوثلل لاقي الو سرف ىف

 سطفأ فنأ الو قابأ سرف لاقي ال نأ ىغبني ناكو ةثجلاب هفصو نوكيف سطف هب فنأ لاق هناك
 لافاذإف « ةدرابلا يرلاامناآالرصرمهلا لءدريلاؤسلا اذهو ؟ باوجلا اف« نولوةي مو دنبم فيسالو

 حير لاق ةزراكف © كسك ةدرانلا حيرلا ىه رصرصلا ناف ةدراب جير انل وقك كلذ سيلف ردرص حير
 ه-يفق لع هل ءىش ىلع لدي هنإف ملاع انل وقك . ًادعاصف نارمأ اهناعم ىف ىتلا ظافلالا لوقنف ةدراب

 ملاعلا ىف اك عن ل-حلاو دوصقملا وه لالا نوكي نأ ( اهدحأ ) ماسقأ ةلالث ىلع ىه معو ءىث
 لحما امأو . امصوصخب ضايبلاو برضااو ملعلا ظافا ألا هذه ىف دصاقملا نإف ضيبآلاو براضلاو

 كيوم ل6 مدور ضم لحل مق ثول لدم نك قايرخ ارب هل) ىحتفمزواعا لخا] دفع دارا
 امل مسج ريغ رهو ضايبلا مايق نكمأو لدبي نأ نكمأ نإ ضايبلا ل وه ىذلا مسجلا امأو
 ةايحلا هلام سنجل مسا هنالل ناورحلا انلوةك دوصقملا وه لىلا نوكي نأ ( اهيناث ) ضرغلا لتخا

 مسح سيأىح دجو ول ىح مسجلا وهو ل#لا انه دوصقملاف : ةايحلا هل .ىثل مسا وه ىذلا ىحلاك ال

 ملكتملا ضرغ لصحل توميال ىذلا ىلا هللا ىلع ظفللا لمحولو ناويحلا لاق نم دوصقم لصحال

 لصحي ملو عفن عماسال قبب مل ةايحلا هقرافت مل مئان ناسنإ وأ مئاق سرف ىلع ناورحلا ظفل لمح ولو

 لاق امع عجربال هتوم ناب مث ناويح اذه تيم وهو مئاق ناسنإل لاق اذإ لئاقلا ناذ ضرغ ملكتالل

 نارمالا نوكي ام (اهئلاث) ةايلا هتقراف ناويح وهف ناويح هنإ تلق لب ىح هنإ تلق ام :«لوقي لب

 ناسنإلةأرملاوركذ ناسنإل عوضوم مسا لجرلا نإف لمجو ةفانو أساور لجيف اننا فك :نيؤوطتب

 ضرغلال تار وثوأ اس رف رظف نا ورح لع تةلظأ نإ ةقانااف ركذ.نيعبل لاو ىثنأ نيعبل ةقانلااو نأ
 الفلاملا عمامإو هدحو امإ ًادوصقم للا ناك ةروص لكىنف اذه تدلع اذإ ؛ كلذك المج ناب نإو

 لامتيف , ةلمججاب فصويف « ةلمج كلذ لع امتإو ةقان ريعب لاقي الو ناويح مسج لاقي الف هب فصوب

 نم ملاعلا هنأشو هجو نم ناويحلا هنأش سطفالاو قلبألا نإ مث « ةقانوه ريعبو ناويح وه مسج

 , فيسلا حدملا الإ ركذي ال دنوملا نآل : رهاظ هيف لاحلا حيجرت ليلد نكل دنهملا كلذكو هجو
 لاقي ال هنإف ناودحلا فالخ قلبآلا كإذكو « هتقيقهلال فنآلا فصول الإ لاقيال سطفآلاو

 هب لمعي نأ بجوف اهدربا وأ حيرلا ةدشل لاقي رصرصلاف اذه تدلع اذإ « ةقانلا كإذك و , هفصول

 . زيزع ثحح اذهو فصولا زاجخ ديدشلاو درايلاب لمعي أم

 داع ىفو) روطلا ىف لاقو ( ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرأ انإ ) انه ىلاعت لاق « ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ذولا بنبأ ٍروظأ جيرلا ىف مقعلا نآل انه اهركن 9 كانه حيرلا فرعف ( ميقعلا حيرلا مييلع الفن ازخإ

 حقات الو ًابا#ت ءىثنت ال ىنلا ىه ميقعلا يرلا نآل راشالا فصعت ىنلا ةدششلا وأ كابنلا رضي ئتلا

 اذه ىأ ميقعلا يرلا لاقف ؛ دجوت اسلقف ةدرابلا كلما جيرلا امأو ٠ عوقولا ةريثك ىو أري

 نع تزيمتف ( ميمرلاك هتاعج الإ هيلع تنأ ءىثث نم رذن ام ) هلوقب ًنايب هداز مث ؛فورعملا سنجلا
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 دن لس مرت هم هم ءءص امو 2 هزه

 1١92« رهحسم سد ع َق ايو احر ر مهيلع انكر انإ

 دوم. ةياكح ىف ادعي ماو. لبقا لم لاق 5( نذنو ىاذع, ناك تفيكتفا) ىلاعت اهلاوق آو ءاؤؤ انيغب روكانم

 ىلب لسمملا] لاؤقز اك( ديلا مزقعليل كلوا" رانا نيت ناك فيكن ردا ةباكجع ف ب لاغتا هنأ ريغ
 رنتك ردك ايل الوديفر ام كفك لو ةنفلا حائل تسلا ريضنلا ةيث الفلا, ةلألللا فيك <طفؤعي ال
 (انلسرأ انإ) لان ملعأال ىنإف تنأ نيب عماسلا لاقف ؛ىباذع ناكف.كذ داعإت ب ذك لاق انبه كلذ كف

 معن لوقيف تعنصو تلعف فيك دهاشالا فراعلل لئاقلا لوقي اكريظعنلل مهفتساف ةيناثلا ةرملا امأو

 ركذي ملوىلوآلا ةرملا انبه ركذ امبإ و « ماوفتسالاب لعفلا ةمظعقة>يف ةببجعب تيتأ لوقي و تلمفام

 فيك ) لاَهَف راصتخالا ببسي را.تعالا توفي ناكف ةرصت# اهركذ ةياكحلا نآل رخآ عضوم ىف

 رايكتسالا مثمأ رثك أنآلف مهني اكح ىف راصتخالا اهاورزاركستتلا قران دعا لع اع ىادتع ناك

 امأف ) ىلاعت هلوق هيلع لدي و٠ مل-وهيلع هللا لص ىنلا لوق ىلإ تافتلالا مدعو ةوَلا ىلع داهنعالاو

 ناك امو ازريثك موابكتسا 1 د[ فلا اولاقو قلا ريغب نصرا ا. نفي 1 نيكتس اقدقاع

 ىلإ هتبسنو بيذكتتلا ىف مهتغلابم تناكامت]و رابكتسالا ىف نيغلابم ملسو هيلع هللا لص دخت موق

 لاح كلذك و « رابك-تسالاو بيذكستلا نيب اوءمج هموق نإف ليصفتلا ىلع حون ةلاح ركذو . ن ونجل

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمح لاح اهتبسانم ةدشا ليصفتلا ىلع اهرك ذ مالسلا هيلع ملاص

 :]ةاكم اهعقو 4 معدل لست م ونا الصاد ًاكر مهلعانلس فان ىلاعت لاق مث

 «انباذع لة, مو كانه ريمضلا ديحوتب ( ىلاذع ناك فيكف ) ىلاعت لاق ( 1!وآلا ةلأسملا ١

 ( ءامسلا باوبأ انحتفف ) ىلاعت هلوق ىف هانركذ ام باوجلاو نإ لقي ملوانإ انبه لاقو

 ةرصلاو ريرصاا نم توصلا ةديدشلا حيرلا ( اهدحأ ) 5 اهيف رصرصلا 4 ةيناثل ةلأملا ١

 ,اوساللا نأ وهو ثح 4 فو » تدنو ماد اذإ + ىقلا ىلع رصأ نه بويهلا ةمئاد ١( م اذ 02 اء.صلا 2

 وأ ًاًماَرَجأ م ب فصوي الف سانجألا .امسأ امأو . اب فص وب نال حاصت ىتاا ىه ةقتشملا
 اكلوف 7 ىرقف أ مدجورلاع ناين( لاةءامإو اك 0 لاو ءاج لجار قاقلذ] لاي الف ةرافاعأ

 ملاعلانافملاعلجر انلوق ىف كلذ روظي و « هيف 1ذوخأم مسجلا نوكي الو «٠ ضايب هل ءىبث هانعم ضيبأ
 ثيح نم ىنعملا ىف ىلا لخدي الو ماع ناكلا امم ملعلا مايق نكمأول ءزابخلاو اجلب ىتح معدل. ىث
 معي ءىثل عضو ظفالا لب ملعب ىحل عضو ام ظفللا نال ىح كلذ نأ مهفي ملاعانلق اذإ انإف مورفملا

 قدي الاف مسجلا لخدولو ءاثيشانكي لنلاو معي ا ملعي ءىث هنإف مولمم انلوق اوي رطيعشتفو

 دافتساا نف اذه تملع اذإ  ةئجلاب فصولا عقيف ضايب هل مسج انلوةك ضيأ مسج انلوق ناكل

 بو.سنم فيسوهفدنبملا امأو دنهلا لإ بوسنملك ىلع عنقي ىدنملا اناوق نإذ « ءىثنود ءىثسنجلاب
 رخآ نولو قلب الا اذك و دن لاقي نأ حصي الو ىدنه رو ىدنه دبع لاقي نأ حصيف دنهلا ىلإ



 1و ةيآلا . فيكف داع تبذك : ىلاعت هلوق

 را | تام ع 612 هنا

 «» ردو 5 ليا داع تيذك

 هلوقو ( ركذلل نآرقلا انرسي ) ىلاعت هلوق هبان ادن 8 7 وأ ظفاح أب رك دش رتل 2]يقو

 لب 2 كن ل جات ال هنأاكف ماكل رووهظ ل ةراشإ نك دارا انلوق ىلعو ) ا نهد لبق (

 5 هريغ ذيع 4 ةدواعم ىلإ جاتحي ال هدنع لصاح تأ وه

 لئاسم هيفو ( رذنو ىناذع ناك فيكف داع تبذك )ل ىلاعت لاق مث

 نم كاوأ معلا مسالاب فيرعتلاو هب قول 0 غلبأ هدو ىلع هءفؤإ نأ نكمأ الك في رعتلا نال

 تلق اذإ كلذكف « ةبعكلا كلوق دشن ام ديفي ال هللا تيب تلق اذإ كناف « هبل] ةفاضالاب فيرعَتلا

 (اههدحأ) نيبجول كس دوه موق لاقي , ال موقللل ملع مسا مساد اعف د كلوق .ديفيام ديفيال هللا] وسر

 رهظالا فصوب كا ا الأ ) 00 0 انلأ نأ

 اذهوما وقأ ىلع عشب ظفا هنإ لبق 2 داعو د>او دره ) موق نأ( 038 5 م 5 الأي صخاألاو ىنخالاب

 وه امو ةفص كلذ سيلف ( دوه موق داعل ) ىلاعت هلوق امأ : لوقت 9 ( ىلوآلا أداع ) ىلاعت لاق

 افأزواءةركنلاب "ف رعملا نع لدبي نأ نوي و :'ةقالكملا ف 'لذملا ود نوكي نأ لدبلا 3 روخأو لذ

 0 و زييمتلل كلذ سيلو اومدقت نذلا ًاداع ىأ مههدقت نايل كلذ نأ" اًنماتقب لقفل وكل د

 بئايلاؤلا فارشلا نال ةفارلكملا ياككلا ةييارآو قرأ عرحتلاهنلاو لي عيفش ىنلا دم لوقت اك

 نيف نيلجرلا نم دهازلا ل-جرلا تمدخخو نيرادلا نم ةرومعملا رادلا - هيأ ا لوقت ا” ابفي رعتو

 : فصولاب دوصقملا

 ) م ( نيمجول كلذو ) انديع اوبذكذ 0 لاق اك ًادوه اويذك لهي م 4 ةيناثلا هال 0

 اداكملاو : تذدكللا ىلع اورصأو ل كل نم أرق مثاعد ثدرح نشأَو غلبأ ناك حوت ببذكت نأ

 دحاو| ىف |هيلع هيث نإ وا< رد حو ريغ تيذكت 1 مو عضاوم ف حوا بيذكست ىلاعت هللا رك 5

 ىوق نإ بر لاق )حوت نع ةناكح اقو ) كالفلا ىف هعم نذلاو هانيجتف ( لاق فاعلا ف اهم

 الياف الإ مم هربغ موق تاذْكك عر ل عضارملا هذه قو ) فوصعإم]) لاقو ) 0

 نع ىلاعت لاقو (أ.يمش اوبذك نيذلا لاقو ) هوبذكف بيعش ركحذ عضاومأىف ىلاعت لاق كلذلو

 ةروك ذم داع ةياكح نأ ) امهناثو ١ اكيد امز هموق اعد 2 ) نيبذاكملا نم كنظنا انإو ( هموق

 موق تبذك )لاق ي(داع تبذك ) لاقف مويذعتو مميذكت الإ كاذب ملف راصتخالا ليبس ىلع انره

 : حو ف لاق ام” هتاجإو ماع هءاعد 5 ل مو( حوت

 حون ةياكح ىفو . باذعلا نيب نأ لبق (رذنو ٍناذع ناك فيكف) ىلاعت لاق 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١)
 حون ةياكح ىف هرك ذ ىذلا مابفتسالا لوقن ؟ هيف ةيكسحلا اف ( ناك فيكف ) لاق مث « باذعلا نيب
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 ظ_َّْْى ى8ُُيييوؤلنّلللظ5959993

 هدد ركذم نم لبق ذل كارل ايدك
 - سا

 انياذع ناكفيك.لقن ' رمد عارز زان ةونر ا ةيميزا لبق نم لاعت لاق( ة ةثااعلا ةل أسلا ١

 ًاريثك طقست ظفالا ىف امنآل اهفذح نكي رلكتملا ءاي نأ وهو ىظفل ( امهدحأ ) نيبجول لوقت
 ؛ تايآلا رخآ ىخاوتل تفذ> انهو ؛ ىنلا ىرادو ؛ ىذلا ىالغ لوقت « نانك اس قتلا اذإ ايف

 ماهفتسالا ناكنإ لوقنف ىونعملا وهو (ىلاثلا امأو) فذحت الف عنجا ريض ىف فاآلاو نونلا امأو

 لوةثاز, يفاضملا فيهرتاراننخ و. :انتف:ىفاو 0 ريمضلا ديحوتف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم

 تسسلأ ) هلوقب ريمضلا دحو ايلف ('ككرب تساأ ) هلوق ىلإ ةراشإ هيف ( ركدم ) هلوق نأ انركذ دق

 . ناك فيكف لاق ( ميبرب

 ريبكلاك لعاف وأ بيحنااو بيسذااك ردص» وه لبف ريذن عمج رذناا « ةمبارلا ةلأسملا ١
 ىراذنإ ةبقاعو ىلاذع ةبقاع ناك فيك ىأ « انهه ردصم هنأ ىلع نيرسفملا رثك أ لوقن ؟ ريذصلاو

 _در» باذعلا باصأ له ؟ هلسرو هللا .ادعأ ةبفاع ناك فيك ىأ ؛ ءاينألا دارملا نأ رهاظلاو

 ملو رذنلا كتلوأ ةبقاعك كرمأ ةبقاع نإف ريداف دمعاي لالا تيلع اذاف ؟ ال مأ لسرلا بذك

 هلوق ليق نإف ؛ هيلإ ةجاح الو ضرفو ريدقت هعمج ىف ناكل عمج ولو ردصم هن باذعلا عم

 مهءاج دقف لسرلا اا مهتءاج تاراذنإلا نآل تاراذنإلاب ىأ .(ارذنلاب دوم تبذك) ىلاعت

 ءىث نم هللا لزنأ ام اولاقو لسرلاب اوبذك هللاب اوك رثأ نيذلا مالا نم'مدقت نم لكل ون ؛دحاو

 خيش هنوكلل ريخلا هيف نودقتعي اوناكف مالس /| هيلع مادا الجر اف كلاب :قيينيكم]ن زك لال قاكو

 .ممنوبة كت نوكرشملا اهيأ كأ ك ممرسأب ءايبنالاب ىأ « رذنلاب دوم تبذك : لاقي الف نيلسرملا

 هظفح .نكميف ظفحلل ( لوآلا ) هوجو هيفو 4« ركذلا نآرقلا انرسي دقلو ل ىلاءت لاق مث

 . نآرقلا ريغ باقلا رهظ ىلع ظفح ىلاعت هللا بنتك نم ءىث نكي ملو ؛ لبسيو

 ثرح ظاعتالل هانلمس ( ىناثلا ) هولتيو ظفح< نم له ىأ (« رك دم نم لبف ١ ىلاعت هلوقو

 همبفتب موفي ال نمو هعامس ذلتسيو بواقلاب قلعي ثيحب هانلعج ( ثلاثلا ) ةدكح لكب هيف اذيتأ

 . ًالعو  ةذل هنم دادزي ةعاس لك لب هممسأ الف تيلع دق لوقي الو همهفو هعمس نم مأسي الو
 ةزجعم هل ناكو مالسلا هيلع حون لاحت ركذ | لسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ربظألا وهو ( عبارلا )
 ماعلا ىف هب ىدحتتو دحأ لكل ةركذت ( ركذلل نآرقلا نرمي دقلو ) نآرقلا كتزجعم نإ هل لق

 هاد يدع اهظازت فقتل لغو اعنرابلا كر نم لك جات الو ؛روهدلا روم ىلع 0

 ىأ ( ركدم نم لهف ) ىلاعت هلوقو « رمقلا قاةشنا ضعبلا ركسني عقوام عوقو دحأ رك

 5 دوجو ىضتقي اذه لئاق لاق ولف اذه ىلعو ؛ ىند# ءى 1 شك :لعفتلا و !١ر لاعتفالا 5 0

 ]ع راطف ام ىلإ عج رإ ارك نه "لف ىدا اكو قحلل 6 نم ةرطفلا ىفام لوشن « ىمنف قباص
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 ند»١ رذنو ىناذع ناك فيكف
٠. 
 ب

 كرتاا هوج وضعب امنآل رييقلا ىلع اهصن لاقي نأل مت< و . ()ةلاد اهانكرت لاق هن أك هانعم ىف ىهف
 . الذب هدب رض هلوقك

 ًايبرق لاذلا جرف ناك [ا] و وكستذم هلصأو ركذي ركذنم لعتفم ( ركدم ) 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 لاذلا ىلإ ترظن اذإ اذهلو ىلاوتلا ىلع امم قطنلا بعصي جرخلا ةب راقتملا فورحلاو ؛ ءاتأأ جرخم نه

 مث الاد ءاتلا لمخل الاد ريصت نأ نم برقت ءاتااو ءانأ ريصت نأ نم لاذلا برقت قطناا دنع ءاتلا عم
 نمو ركدذم أرقو الاد ءاتلا بلق نم مهنمو ركتذم لصآلا ىلع أرق نم مهنمو اهيف لادلا كدغوأ
 5 اال لكس وك ةهخلاو كلذ مغدي لاق هاعلا تلف ؟دذم اكد ىف لوي نم نيبوذللا

 ةلاللا كا ركانتئ دله اع( اي اما ةراشإ امإ ( ركدم ) هلوق ىفو

 اهن ًائيمش ركذتي ( ركدم نم لهف ) اهوسنو هللا تايآ لكلل لصح هن كالا حوضو ىلإ امإو
 ًاماهفتسا كلذ نوكي نأ .(امهدحأ) :.نابجو هيفو 4 رذنو ىباذع ناك كف 2 ىلاعت لاق م“

 رذاو قلخلل ًاينت ًاءاع نوكي نأ ( امهناثو ) ةبقاعلاب ًادعوو هل اهينت لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نه
 فقولا دنع كلذو ( رسي اذإ ليللاو ) ىلاءت هلوق ىف ىرسسي ءاي فذح (مةفاضإلا ءاي هنم طقسأ

 هل قو ( نوةتاف دابعاي ) ىلاعت هلوقو ( نوذقني الو نودبعاف ىايإف ) ىلاعت هلوق ىف اىريثك هلثمو

 : نئاسم هيفو ( ىرذنو ىاذع ) ءايلا تانثاب ءىرقو ) نورفكت الو ( ىلاعت

 ماهفتسالا نإ اذاق نإامأ : لوقن ؟ (ناك فكف) ىلاعت هلوقىف ءافلا ىضتقا ىذلا ام «ىلوآلا))

 امدعب ىأ ناك تفيك» كليق ناك نم رابخأ تملع دق هل لاق ىلاعت هن اكف ٠ ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا نم

 صرف ( ركدم نم له ) لاق امل لوقنف ماع مامفتسالا انلق نإ اأو : كيلإ اهلقنب كءلع مهم كفاك

 وه لاقيبفأ علمت و ( ىناذع ناك فيكف ) ريكذتلاب لاخلا معو ٠ رك ذي نم اي لاقو مثهدوجو

 . ىناذع ناك فيك ركدم هريد#ت ( رك دم نم لوف ) هلوقب لصتم

 انلززة اهلا مدا وسنا قا مهذب تنل عب رذنلا الو باذعلا اوأر ام ( ةيناثلا ةلأسملا ال
 راكدالا ريدقت ىلع وهف ماع ال وق ىلع امأو مع امل مع دقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم ماهفتسالا

 ةفظع نع نايخإ اوه انكإ] لل: مارفتكاب 2 8 لاقي نأ لمتحو « لالا ملعي راكدالا ريدقت ىلعو

 رايخالل 0 ماهفتسالا نال اَذَهَو (ةعراقلا ام ةعر املا) " (ةقاحلاام ةقاملا) ىلاعت هلوق ىف اكلم اللا

 هدعوزجالالوقيو«رادلا ىف ديز له ىعم ؟.رادلا ىف ديز لاقيف .مابفتساللا زكذت له ةغيص نأ

 نم ملع ىلإ جاتحي ال ذئئيحو اييظع ناك ىأ ناك فيك و عقو ىناذع : لاق ىلاعت هن اكف ؟ تقدص له
 هنم موفتسإ

 )١( اهتوقو ةيآلاةلالد امل ينأ ةيالا ىنعم نم ناب .دوصقملاو : الاد لصالا قب . ١

 ىءلو - رخص ؟د
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 هم هس 2 هو 6

 6«١ه» ر ركذم نم لف نا" أ 6 دفلو

 ّ 0 نأ ( امهدحأ ) : نامجو هيفف ( رفك ) امأو « فاكلا حتفب ( رفك ناك نأ ) ءىرقو , ةلئاقفو 0

 كار ) ىلاعت لاق ٠ هل تركش شو هت - لاقي فرح ريغيو فرحلاب ىدعي لك 0

 ردكفلا# لك ةاركع نأ (اكاهيناثر 0(7هنئاف نمازي #كزءاطلاب اركي, نقب )| ىل اتت لاقور ((نؤوغكنإ لو

 ادرار رطل كن دز !نك كاةلاظخأ ا تكيواةنأشركدلاوا رم انزتش نايتاززب ئأ! نا زهكتلا مال

 ىلإ دئاع ( امهدحأ ) : ناهجو ريمضلا هيلإ دئاعلا فو 4 ةيآ اهانكرت دقلو )) ىلاعت لاق مث

 ا ا ل ( اهدحأ ) ناهجو هيفف اذه ىلعو حاولأ ايف ىتلا ةنيفسلا وهو روكذم
 سلاخأا ف انكم كر (امهمانو ةضلا ذأ لؤقالاو 00 ىدوجلا ىلع تناكو تءلعو تيؤر

 ىلعو رهظأ لوالاو  ةيآ ةنيفسلا انكرت ىأ مولعم ىلإ دئاع هنأ 0 آلا نيهجولا ( ىناثو ) ركذب

 ةلوءو ةكورت» تراص امنه غارفلا دعب امال ةيآ اهانلعج ىأ (اهانكرت)لاقي نأ لمتحي هجولا اذه

 نيلعفلا 0 ركذف هلعجو 5 0 ها عر نهد هنأ 5 هل | 4م دام ” لدم ا الف تك لك الا لوي

 : رخآلا نعد

 بناج الإ قبب ملو مثدق لسرلابناج نه رمآلا نأ ىلإ ةراشإ ( رك د٠ نم لهف إل ىلاعت هلوقو
 مالكلا اذهو « دتبم ( ركدم نم لهف ) هللا لضفب نودتبي نيركفت» نيرذنم اوناكذأب مهيلإ لسرملا
 : لئاسم هيفو رم 5 0 حلصي واد حلصي

 نإو امه اناق ( ةيآ اهانلعجو ) توبكتعلا ىف لاقو ( اهاتك رت دقلو ) انه لاق 4 ىلوآلا م

 انه امأاكف مايالاب غارفلاو لعجلا ىلع لدي كرنلا ظفل نكل هنايب مدقتام ىلع ًادحاو ىنعملا ىف اناك

 نادر هلوعب ةنيفسلا رك ذوو ضر الا نيجفت و .ءاعبلا نم راطمإلا ,نيب تيحب ليضفتلاب ةروك ذه

 (اهانلعج و) كانه لاقو رودقملا لعفلا مام لإ ةراشإ (اهانك رث) لاف امرج 0 و( دو حا د

 هباعأو لقي ملو ( هانلمحو ) انه لاق فيكسف كلذك ىمأالا ناكنإ لق ناف كلذ ض؛ ىلإ ةراشإ

 كانه هركذ اهب غلبأ هجو ىلع ةروكذم انه ةاجنلا لون ؟ ( ةنفيسلا بادكأو هانيجنأو ):كانه لاقو

 معاودو مهلاوم ال ظفحو هباعحأال ظفح ةنيفسلا ظفحو انظفح ىأ ( اننيعأب ىرجت ) لاق هنأال

 رخآ نايبب الإ لاومالا ءاجنإ هنم مزاي ال ( ةنيفسلا بادصأو هانيجنأو ) هلوةف مبعم ىتلا تاناوحلاو

 لومح اىنعي (نينثانيجوز لكنماهيف لما انلق) لاق اذبلف متأو اليصفت دشأ دوه ةروس ىف ةياكحلاو

 اهيف نم لكص الخ ىلإ ةراشإو ةنيفسلا صالخم ا رصت ( ىدوجلا ىلع توتساو ) ىلاعت لاق مث

 , رهاظلا وهو هنايب مدقت ام ىلع لعجلا ىنعمب هن ال كرثال ناث لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم ( ةيآ) هلرقو

 لوعفملاو لعافلا نزو ىلع نكت مل نإ ىهو ةبأ ىهو اهتكرت لوقت كنإف لاح لاقي نأ لمتحو
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 ا

 كل 0 ؟ ناك نا اا
0 

 وأ انم ىأرع ىأ ( انذيعأب ) ىلاعت هلوقو « ةيراج حاولأ تاذ ةنيفس ىأ ( ىرت ) لاعت هلوقو
 . هيف لمعتستف كلذ ةل أ نيءلا نآل , انظفح

 (هانلمح) هلوقب هبصن نوكي نأ (اهدحأ) امال لمتحي 4( نفك نإك (ةليءابع إب ىلاعت هلوقو

 هلَوَدِب نوكي نأ ( اهناثو) ممارفك ىلع ربصلا ءازج للا كلذ نوكيل ىأ « ءازج هانامح ىأ

 نوكي.ب نأ:(:اهثلاث )هل. ءاّرجت اتناوعو انذيعأ. نع هادكى ام ىأ:ءاانظف-ت:ىنعم هف.نآل (:انتبعأب ىرحت)

 « هانلمحو ًانويع ضرألا ارو ءامسلا باوبأ انحتف . لاق هناك هرك ذ ام عومج نم لصاح لعفب

 مل هناتإو هظفحي الإ لصحي ناكام ءازجلا نال نا دهزانرتك د امو . هل ءازج هانلعف كلذ لكو
 : ]ماهي فاةفئاظللا نمي فاق كننلو لاخلا هذيل الوخدجس وك انهم ءاردك وك نأ

 اهلاامو عجرلا تاذ ءامسلا نآل ( ءامساا با بأ امم تاعتال ف لاق ( ىل وألا ةلأساا

 . عدصلا تاذ امنآل (ضرآألا انرخو ) ضرآلا ىف لاقو « ءامسا  انقَمْشو : لقي لو ء روطف

 ضراألا ىف لقي ملو ؛ ةعساو ةحوتفم باوبأ نه جراخلا ءاملاكرطملا لعج امل 4 ةيناثلا )ل

 بابلا نم جراخلا نود نيعلا نم جراخلاو ( ًانويع ) لاق لب « ًاراهنأو اراك ضرالا نم انيرجأو

 ةعس ضرالا] نودع ةرثك لباقتل ا انرؤو ) لاقف٠ م اوت نأ شر

 انههاةعسلاب ضخ ام[ ره ةرتكسلاب لصيف ةايساا/فارلا

 «نويعلاب ضرألا رخو ءامساا باوبأ حتف وهو كالهإلا ببس بضغلا دنع ركذ ( ةثلاثاا ١

 ةمحرلا دنعو حرصي ملو كالهإلا ىمأ ىأ ( ردق دق سمأ ىلع ) ىلاعت هلوقب كالهإلا ىلإ راشأو

 كلذك و ( حاولأ تاذ ) هوب ةاجنلا قيرط ىلإ راشأو ( هانامحو ) ىلاعت هلوَب ارد ءاحيإلا ركذ

 حرصف ةنيفسلا باحصأو هانيجتاف لاقو ٠ اوكلهأف لقي ملو « نافوطلا مذخأذ هنآ عضوم ىف لاق
 اوعجر ولو كالهلا ببس انقاخ ىأ مركساا ةياغو ةمحرلا ةعسيلا ةراشإ كالهإلاب حرصي ملو ءاجيإلاب

 لد واح ناجل عك عيا كاب ملسو هيلع هللا لص لاق اكببسلا كلذ مرض اس

 له ءاجألا ادنع وشتم هين ناك الب رضا اكل هك رشم رلروو م انام[ ارا طماذكلل

 . احرص ببسلا ركذف نسأبلا راهظإ كالهألا:دنع دوضقملاو للا رككذف ةاجنلا

 كنيع بصن اذه لءجا لئاقلا لوقي ءاظفح نم غلبأ (انذيعأب ىرحت) ىلاعت هلوق (ةعبارلا 9
 , ةغلابمللا ايلط هظفحا لوقي الو

 . نيعلا ناسل ةيؤرلا لاقي اذهو « انظفحب دارملا نوكي نأ لمتحي ( اننيعأب )6 ةسماخلا 2

 ناك هب ىزوج اف هركشو هنامإ ىلع ال هب اورفك ام ىلع ءازج كلذ ناك لاق « ةسداسلال
 ناتقك ةازاائأ ميجا رسكب ( ءازج ) ءىرقو « قابف انل هركش ءاز زجامأو « مهر فك ىلع هربص ءازج
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 هد 2و

 اعلا ىرخت »١(« سدو , حاولا تاذ لع ا و

 ءاطلل كو عيال, راق ]عشاق ًاناجكالرا تعال 2171فل (نئلاءانف:ةميعت .اهنأ رهلطلا و: ك زتشف

 نيعلا ىف ىذلا رونلاكنيعلا ىف ىذلا ءاملا نآل وأ  عمدلا اهنم جرخ ىتلا ةرصابلا نيعلا هبشت املف

 9ك ا كل يجعل إال لكل ارفوعأ ةعيرقلا لإ ازتتفتمدل جيل ابا واي يون تان اد اكبأ !زغ
 : ل٠ ةنيرقب الإ ةراوفلا ىلع لمحب ال كلذنك . ةنيرقب الإ ةرصا,لا نيعلا ىلع ظفالا لمح ال اكف

 هديعي هيأع لاقيو ٠ عوذبلا ىف دجوت ىتاا رومألا نم كلذ ريغو ؛ اهنه تاستغاو نيعلا نم. تبرش

 نيعو ٠ ا انعو ةنياع٠ هئياعو « نيعلا هيلع عقل ثرح هلعج هتفيفح آو هنيعو « نيعلاب هباصأ اذإ

 . نيعلا هيلع عقت ثيح راد ىأ

 ءاهسلا ءامهنم «ناعوتلا ىأ « ناءاملا قتلاف ءىرق ( ءاملا قتلاف ) ىلاعت هلوق ( ةئلاثلا ةلأسملا ١

 اراوقا, نادل ةعفتعا لا ناتةح ذكي عمجت « فنص ليوأت ىلع سانجألا ءامسأ ىف ؛ ضألا ءامو

 كلذو ؛ فيطل ىنعم هلو ( ءاس-ملا قتلاف ) روهشملا حيحصلاو . هنم عاونأو نيعون ليوأت ىلع رآمأو
 د ةكرشلا فر اا افران كة اتاك كذب( ومنا مان غارسنفلا كلوب :١ نكتة اهنا ١ للطن بأ

 ؛ةوقب اهنم عبن ءاملا نأ ديفي ام لوةي نأ عيدبلا نسلا نم ناك( انويع ضرألا انرخو ) لاق الف
 22 واو اجلا 2 ادة كللل واق. ىيفلا ندب كلر تاكل قتلاف ) لاقف

 هلق نم دارملا لعلو « هب لصتيو هيلع درب ءامساا ءام ناكلب ءامسأا ءام مه قتلي وه ناكامل ًافيعض
 . اذه لثم ( رونتلا رافو )

 ءاش اك ىلاعت هللا اهردق دق لاح ىلع ( لوآلا ) هوجو هيف ( ردق دق مأ ىلع ) ىلاعت هلوقو

 سانلا نآل كلذو . ريداقملا راس ىلع ( ثلاثلا ) رخآلا ردقب نيءاملا دحأ ردق لاح ىلع ( فاثلا )
 اناكلاق نم مهنهو ء ضرألا ءام : لاق نم مهنمو ربك 1 نا يكلم نرلا اع 08 اوفلتخا

 الإ ريكتت نإف ء نافوطلا لأ ةمطظعولل] ةقاضمإ الوألا و4 ناك ناذقم ئأ' ىلع لاقفا ف و استم

 لاهتحل!هيفو:. هتمظع ىلإ ةزاشإ « لاقي نأ: نكمي ال ءىث نالف لع ىرج : لئاقلا لوقي : كلذ ديفي

 هليقو٠ اضن اودع ناكرهو ٠ 1 اله وج ىلع عمتجأ 2 فانا قتلا لاقياةنأ ى هاو نيخا

 .«ىنام جرب لو> ةعبسلا بك اوكسلاعامتجا بدسب ناكنافوطلا نإ : نولوة؛نيذلا نيمجنملا ىلع در

 0 مل لاقف ؛ هعوقو بجاولا نافوطلا نم مزل سمأ كلذ امنإ و . تاذلاب ًادوصقم نكي مل قرغلاو

 . نيقرغملا ند مهنأب حوأ لإ مرح وأ ىلاعت هللا نأ هلع ا

 فوصوملا فذح « ةنيفس ىأ ( اننيعأب ىرحت رسدو حاولأ تاذ ىلع هانامحو إل ىلاعت هلرقو

 ةراغآاايكك اكفنا ناكوا ءارثذب ةقئثوم ةبكس حا لابو لل راك شتا لرلأ ا ؛ هماقم ةفصلا ا و
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 هم ل 6 مل اس ةهّعءو دم ل

 م,:د ردق دق ىمأ لع هال كاف انوع ضرألا [ 0 رع

 . نالطحلا ةياغ ف ناك قوف نه رطملا نأ كش الو « ءامساا باوبأ تحتف

  هلزنأ دنجب ال ءامب مقتناو مهنم رصتتا هللا نأ نايب ( انحتفف ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ل

 لإ تناك نإ: نيلزنم انك اها ءاهتلا [نم هنن نم هدب: نماهماوق لعاانلازنأ اهاود] اكلات لاقراك

 ميكلهأف نينس رطمللا نوبلظي اوناكمهنأ بيجعلا نمو“ ةردقلا لاك ًاناط !(ةادحاأو اة

 . مهيولطعي
 ١ نابجو هيف لوقت ؟ هعقوم فيكو ؛ هبجو ام ( رمهنم ءامب ) هلوق ىف ءابلا © ةثااثلا ةلأسملا :

 ) ءاج ءاملا ناك لحي نأ وه : هريدقتو ؛ حاتفملاب بابلا تحتف : لئاقلا لوق ىف ىه اك( اممدحأ

 مهتفيو ىتأي ًاريخ ردقي ىأ . ريخ كل هللا حتفي : لوقي نم لوق ريسفت اذه ىلعو . بابلا حتفو
 دوجولا ىف ًامدقم دوصقملا لعحي نأ ىهو  ىناعملا مّادب نم ىهو ةفيطل هيف اذه ىلعو « بابلا :

 حتفي هللا لحل : لئاقلا لوق.كلذكاو « كءاجو.هنخيتفف قلغم باب ىلإ .ءاج كدواضةمنأاك لوقت

 هو قولاب هك ةبقتمها:نآوكلاور. ةسيتيدر هنوف قالا للاكل ملكنا اهوا لقي
 ًايص بابصنتالاو ٌباكسنالا.رامبنالاو :( ارههنم.ءام') ةةنؤؤرقم, ( ءامسلا:باروُزأ انحتقا):(,اًهتبيناثا)

 ىو . هفرظ نم حشرتم جورخ باحسلا ىه ىنلا ءامسلا نم جرخ رطملا نأ هيف قيقحتلاو , ًأديدش

 باب نم جراخ لسرمم جورخ جرخ ناك مولا كلذ .

 سيل ام ةغالبلا نم هيفو 4 ردق دق ممأ ىلع ءاملا قتلاف انويع ضراألا انرجخو ال ىلاعت لاق مث
 ديز قاض تاق اذإ ؛ عضاو اسعد رك لأ 3 اذهو « ضراأللان ويع انرخو : لثاقلا لوق ىف

 : لئاسم هيفو « ديز عرذ قاض كلوق هتيثي الام .تيثأ !هاغرد

 ءامسلا نال اباوبأ ءامسلا انحتفف لقي ملو ( انريع ضرألا انرخو ) لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا ١
 عر واول زن عينا لقي م 1و عءاجقلا 1 ) لاق اذهل و  ةغلارملل ىهو ضرأللا نم م ظعأ

3 1 

 هناأل ء ضرآلا نوع انرجو : هلوق نم غلبأ وهف ( اويع ضرالا انرخو ) ىلاسعت هلوف امأو

 الو « ةثالثآنوبع ضراألا ىف لمي نأ لوقلا كلذ ةص ىف كيو « هيف ةغلابم ال ةقيقح فتروكي

 انك ئذلا اذهل ةماوااقاش را لاننا لم اقل ل ا | ىف اذه عم حلصي
 ىف عيباني كاف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت م /أ ) ىلاعت هلوق ةركحلاو « ةزجعملا ىف ال ىندملا ىف

 هللو ) الثم هئر < نأ ريغ ؛هنم برقي. الو ا دلك لئاع ال همالكو « هيف ةغلاممال ك ثدح (ضرالا

 ىلعالا لّبملا

 نيعلا ظفا نأ روهاملا لوقن ؟ زاجم وأ ةقيقح ءامملا نويع ىف نويعلا 4 ةيناثلا ةلأسملا ١
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 ذا ءوؤةرب د رثهو ع سك رثل نس سا 2

 1 اى «ك تان نحت 61٠ .» رص أف بواْحَم أ هير عرف
 متل سم - 42-0 -

 ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا بلق ةيوقت دوصقملا نآل غلبأ اذه لب ال لوقت . ةبسانم رثكوأ مالكلا ناك

 لدعو ممتوعد كرت ى> ماعد ف راج كل[ تح وب ان اناعف ياا رجد راو لامه هم دقت م 5

 ةعسلا ىف نآل مهنم ىذأت هنأ ديفي ناكام هورجذ لاق ولو « مهلع .اعدلا ىلإ : ناعإلا ىلإ .اعدلا نع
 ؛ هلق ال لعفلا لوصح دنع الإ لاقيال مزاللاك رهف تيذوأ امأو « تيذأت ام نكلو ىنوذآ لاقي

 : هانعمو ؛ رجدز» نونجم اولاق هريدقت « رجدزا اولاق مث ىأ موق هب اكح (رجدزاو)لاق نم مهنمو

 : هيلع بترتيو حصأ لوالاو ؛ 07 نج اولاق مم اك وأ نجلا هرجدزا
 رجزناو هورجز امل منال نسحلا ةياغ ىف ًاديئارت ( رص ا بول خم ىنأ هبر اعدف ىلاعت هلوق

 : لئاسم هيفو بولغم قاردب رباغد ممتاعد نع وه

 حتفلاب و  بولغم ىفإ لاق هن أكف « ءاعد هنأ ىلع ةزمملا رسكب ىنإ ءىرق « ىلو آلا ةلأسملا ١

 3 ىعم ىلع

 مهنم ىل رصتناف رافكلا ىنيلغ ( لوآلا ) هوجو هيف لون ؟ بولغم ىنعمام 4 ةيناثلا ةلأسملا ال

 يطع نبا هلقن هجولا اذهو ٠ ىسفن نم ىل رصتتاف مهملع ءاعدلا ىلع ىتلمحو ىسفن ىتبلغ ( ىنثلا )

 هّلبأ ىلص ى ل نإ لاشي نأ وهو أمهنم يليحلا وهو ٠ نبهجولا نم كلكمر م هو (ثأ ادأأ) فيءض وهو

 ناعإلا ماد 5 دنع هس لاهت>او 0 م لاهت>ا هسساقت َّق مادام ه4هوق ىلع وعدل دل ملسو هي 4 ءاع

 4 ماع هللا ىلص دم ىلاءتهلوق ليلدب 2 ةدئ 2 || كددعل رب لاتءحالاو لصح 1 نإ © 0 د 6-6 مم

 نيذلا َْق ىب اا داك للا عل لاقو (تارسح مهلع ملل 0 بهذ الف) ٠ (كسفن عاب كلعل) ملدو

 1 اهأف مهيلع ءاعدلاب ىتترمأ دقو ىتتبلغ ىسفن نإ ىهلإ اي: حون لاسقف . ( نوقرغم مإ | ردلظ
 5 ىسفن نم د ممم ل ردتناف ىريص ليعو تيلغ ىأ ةيرشبلا 5 بولغم [فإ]إ اع نو 5

 ) اهدحأ ( هوجو هيفو كب انك مهإف كشفتل وأ 0 را هازءم رصتناف 2 ةثلاغلا ٌةلأعللا ر

 كت ؛دلراصتنالا نع تز#و تم اء ىلإو كن دل و 0 ع از بولخ٠ هل وهل تدان م ل2 ا

 « هعم قحلا نوكب سفنلا ىوق هلوقي اذهو « هبر ر "ذل هر "ذهيف نوكيال و قحال رصتناف (اهتلاث)

 اهاناؤحلا ا ءانم بذاكلا كلهأ مبالا لئاقلا لوقي

 3201 اذ 4 فو ةءاعأك بي 2 4 رهو 2 ءارن السلا باونأ | مد 0 5 لاق مش

 نالوو هيف لون ؟ نا وهو أ اهةئاقح ءاعتملابو باب لاو محتفلا نم دا ايل نيا ل أسملا)

 قيرط ىلع وه ) امهناثو) هدف داعيتسا الو قاغتو حتفت تاق ءامبلللو م اةد ) اههدحأ (

 : لئاقلا ل وةي ثيح ناكنافوطلا ىف رطملاف « كلذ هن أك ىأ برقلا هاوفأ حتفو ءامسلا بيزايم ترج
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 دورو لعل ظفالا ىلع عمجا درو اذهطو .لعفلا ُْف مبعامجال نيب راض اوراص لب 3 نيب راض اوراصف

 نأ نسحي مل اذهل ؛ركذل الو ىثنال الوأ ظسفالا عمجي ملو تابراضو ةبراض ليقف هيلع ثينأتلا
 9 نودسملاو موف برض عامجإلاب نسس>و ؛ داه بارض لاقي

 باوجلالوقتن؟ (اندبعا يذكف) ىلاعتهلوقىف ةديافلاام (تبذكك )ىلاعت لاق ا 4« ةناثلا ةلأسملا)

 اوبذكف قاقشنالا ةبآو انتايأب ىأ ( حون موق مهلبق تبذك ) هلوق نأ ( لوألا ) هوجو نم هنع

 اوبذكف ) دي>وتلا ىف مموبذك و الوسر هللا ثعبي مل اولاقو ( لسرلا حون موق تبذك ) ( فاثلا )

 دك مانصالاد.هي نمو مانصالا نودع 0 0 مرق 5 كلذو هريغ ١ وذل 1 أزديع

 ناكف بك اوكلا ىلإ هرمأ امتإو ىلفسلا ملاعلاب هلل قاعتال لوقي هنأل ةلاسرلا ركدنيو لوسر لك

 هريد-هت مهملع درلاو قيدصتلل ( انديع ريذكف ) ىلاعت هلوق (كلاثا) |١ لك دي د دوكللا مهيهذم

 . اقداص يدكتف ييذك لئاقلال وق ؟ قحان دكت نكي 0 ىأ ندع مهي ذكت ناكو ( حون موق تيذك )

 «ىدابع نإ) ىلاعت هلو# ف اك هسفن كل ةفاضإلاب نيدلاصلا هللأ صخعام ريتك م« ةثلاثلا ةلأسملا)

 هو>+ونه هنع باوجلا لوقت 9 هقاملا م هديعد>اولكو (اذدامع نم هنإ 2 انديع رك كل 3 ىدايع 5

 اذهو فرش هدبع هنوكب هصصخ نق هنم في رشت هياإ ةفاضإلا نأ رووا ف ليق ام ( كوآلا)

 انديع ىذلا ىأ اندبع نم دارملا ( ىناثلا ) ( هللا ةقان ) ىلاعت هلرقو ( ىتيب ارهط نأ ) ىلاعت هلوقك

 نم مهم كل (نوديعيل الإ ننن الاو نجلا تقّقاخ امو) هلوقل ةدايعلل نوقولخ منال دايع لكداف

 (ثلاثلا) دوصقملا اوةقحىأ ( ىل ًادابعاون وك ) ىلاعتهلوق اذه ديرو « هدبعراصف دوصقملا قة دبع

 ديعلاف ًاهإ ذ#2 ادّقف هاوه عبتا نهو « اناوس دوم لقي ١ ىذلا وره انديع ىنعيف رصخلا دمقت ةفاضالا

 . مهام ليلقو ىلاعت هللا هجول هرومأ عيمجو هبرشو هلكأف هلل تقو لكىف هتيلكب ىذلا وه فاضملا

 حبق ىلع لدأ دك انلوسر لاق ول هنأ عم دبعلا ظفل رايتخا ىف ةدئافلاام 4 ةعبارلا ةلأسملا ل
 ًافيرحت لقأ دبعاا نآل هلاقول انلوسر هلوقنم مهبيذكست حبقو هقدصىلع لدأ اندبع هلوق لون ؟ مهلعف

 هةر كل ليواق الا ضعب انيلع لود ولو ( كاك هل وةك نوكف 4 لوكرلا ندا مالكا

 هقدص ىلع ةلادلا تايآلاب قأ هنأ ك ةراشإ ) نون ) اولاقو ىلاعت هلوق 4 ةسفاشا ةلألشلا 0

 أودنقي م ثيح موحد بق نايب ةدايزل وه وأ نجلا باصم وه اولاقو «( هكنم او )5 لك ثرح

 هب نظي ام لوقي لقاعلا بذاكلاو «لقاع هلبقي الام لوي ىأ ؛« نون اولاق لب « بذاكهنإ مهوب

 . بيذكتلا ىف مهتغلابم نيبف لفاع هب لقي ملام لوقي ىأ ( نونجم ) اولاقف قداص هنأ

 فالسخ هيف لوقت « موق ةياكح وأ ىلاعت هللا نم رابخإ ( رجدزاو ) ( ةسداسلا ةلأسملا ١
 ىأ (رجدزا) رهو اوبذك مث ىأ اولاقو 2 اوتنك" لع فاطع وهو ىلاعت هللا نم رايخإ لاق نه ممم

 هورجزواندبع اوبذك لاةولليق نإ اذهىلعو ( اوذوأو اوبذك ) ىلاعت هلوةكوهو « رجزو ىذوأ



 ةيآلا . عادلا ىلإ نيعطرم : ىلاعت هلوق »كَ

 ل هاما ل ع مل ه2 ا -أ

 ا مع 3 انه نورفاكلآ 36 عادلآ لإ َنيعطم
 سلس رثودعق مع مور سا سس ل 2 ص

 «ةو رجدزاو نون 0 دبع اوبك حون موف

 ( تاوصآلا تعشخو ) ىلاعت لاق 55 عوشخلاو ممراصبأ ةعشاخ ًاموق ىعادلا وعدي لوقي هنأك

 (مهف رطمهما] دتريال)ةلاعتهلوق ىف كةرسسيالو ةنع تافننال لاح لك ىلع !منوكس راصبألا عوشخو

 3 جرملاو ةرثكلاقراتتتلا دارجلاب مولثم ( رشانم دارج مى: أك ثادجألا نم كوجر#) ىلاعت هلوقو

 ةراشإ فسار قصرا نم كرحتي دارج مهن كف هايحأ اذإ هرذن عواطم ركل : لاقي نأ لهت«و

 : مهفعضو ثادجاللا نم م,جورخ ةيفيك ىلإ

 مري اذه نورفاكلا لوقي ل ًادايقنا هيلإ نيعرس» ىأ 4 عادلا ىلإ نيعطهم ل ىلاعت لاق مث

 وعدل 6 ىأ ( عادلا عدي م ( كاك هلرق َّق مويل بصأتلا لماعلا نوكي نأ لمتح 4 رساع

 مويلا كلذ نأ نموا هيلث (امهاد>إ ( نا: رّئاف هيفو 5 ) رسع موي اذه نورفاكلا لوقي ( ععادلا

 رمح هل ىعل ) ريدسإ ريغ نيرفاكلا ىلع 3 راسخ مل كاذذ ( ىلاعت لاق 17 نيش ربع رفاكلا ىلع

 ن٠ جورخلا ناف « رفاكلاو نءؤألا نيب ناكرتشه ناقفتم نيرمآلا نأ ىه ( امهتيناث ) هعم رسب ال

 لإ تالا نتي الرو كفا ةنافي نماوإلل نروكي قعادلا .كلإ عاطقنالاو دارج مهنأك ثادجألا

 .( رسع موي اذه ) لوقيف ر ذاكلا قيف باوثلا هللا هيتوف هايإ ىلاعت هللا ناعإب

 نون اولاقو اندبع او ذكف حون موق مهلبق تبذكك ال لاَقف ءابناألا ضعب داعأ ىلاعت “نإ مث

 : لئاسم هيفو همدقت نم ل هلاغ نإ» مسو هيلع هللا ىلص دم باقل ةيلستو نوم اهي رج دزاو

 0 رناللا لص و لد ال كل لعافال ةوكنلاو ةثوزالا نال مهنجا 0 ثدن ا 0 9 ف هلا اذ

 فال برضلا لجالل 000 0 تبرض انو اذإ سيلف 01 ره ىذلا ا اف تامل لعافلل

 نردراض مثوا رار عمج اناق اذإ انو , هولعاف ُم ىذلا ميلعف بيد نيلعافلل مج نك عمجا

 ناك َْق اوعمتجا نإ منال 2 نوبراض مثو اوبرض انلرق مجدل دوجولا ُّق 1 درء لل

 نولعاف لعفلا نم جا ريمضف ٠ اوسخ انلوق ح هل ال 5 || بررض) منإ َك 9 كو 2م مف

 5 ع 002 لاقي فأر 4 مف 5 لعفلا بدسا ا 3 ةيإ ءافلاو 4 ف عءامججالا بدسإ مم

 لوقيف ) لعفلا ف مهعامتجا ال وأ مل 5 ىغبذيف 9 مرعي وب ١ ريض مهنأ بيسإ الإ مهي ل عما ناإل

 ببسإ الإ مهفي مل ثينأتاا لاقي نأ حصي ال هن"ال , حيحصف دنه تبرض امأو ؛ اربرض نوبراضلا

 أوبرضف ا ارناكعمجا سيبلو 5 ةيراض تراصن برض أمم دججوو ىلإ تناك ىه لب « تارض ا



 مع ةيآلا ١ وجر ممراصبأ امش : لاعت هلو

 مك رتورتمع 2 026 2 اس هه مده ل - ياررور ةهررت ل هج ست يار

 230/2 رشلنم دارج مهماك ثادجال ا نم كلو رك مثر صبا اددوح

 موي) هلوق فىدانملاكفرءمىعادلاو (ثادجالا نم نوجرخي) هلوق وهو ؛ هدعإ ام وه (موي) ىف

 اهدحأ هوجو ىعادلا فو وعدي ًابعادو ىداني ايدانم نإ ليقف  هنعربخأ دق مولعم هنال (دانملا ىداني
 دح عطقي ال دةيح فيردتلاو كاذب لكوم كال هنأ ( اهئلاثو ) ليدبج هنأ ( اهيناثو ) ليفارسإ هنأ
 ركسنم ىأ ( ركن ءىث ىلإ ) ىلاعت هلوقو ؛ لجرلا لاقف لجر ءاج انلوقك كلذ نوكي امنإو ؛ ةيملعلا

 ىلإ ىعادلا وعدي موي ىأ هوركنأ مهنال اذه انموي ىف ركن ءىثث ىلإ (اهد>أ) ًاهوجو لتحت وهو
 ىأ نوكيال نأ نتي ناك لئاقلا كلذ كودي ركتم'ىأ ركن'(اهتناث)' نْوَجْرْح اه زكسنأ :ئذلاا ؟ قدا

 ءناأل عقيال نأ ىغبفي ناك مدنع روف اذه ىلعو « ركسملا نع ىبمني نالف لاقي دجوي ال نأ

 اذهو « عمجلل رشناا وأ هل عمجا وأ باسحلا لون ؟ ركدنلا .ىشاا كلذام لبق ناف « ةيواهلا ىف مدري

 8. ىرجي !ءورشنلا تقو فرعي نبأ نمرئاكلا الو ءايحإ هنإف ًاركنم نوكيال رثنلا ليق ناف:ء برقأ

 نزل"

 .( اندقرم نم انثمب نماتليو اد ) مع ىلاعت هلوق ليلدب معو فرعي لوقت ؟ ك1 هيأ

 تاءارق هيفو ( رشتنم دارج من5 ثاذجالا نم نوجرخم مراصبأ 3 9 ىلاعت لاق مث

 مدقتل تينأتلا كرت ىلع مراصبأ عشخ : لئاقلا لوق ىلع امتار يو

 ل ,ةىلع ( اهدحأ ) هوجو هلف ًاعش- أرق نمو ( متراصبأ عشخت ) هلوق ىلع ةعشاخ أرق نمو لعفلا
 ريغ ( ًاعشخ) قى ( امئاث ) ثيغاربلا قواكأ : لوقي نه ةقيرظ ىلع مراصبأ نعشخم لوقي نم

 . مهتسح قاع د اقلب ردك ل عدلا لادب 1ع مراصبأ نوءشخ هريدقت « هنع لدب مراصبأ

 لاهتشالا لدب ىلع مهراصبأ ًاعسس+ نوجرخ هريدقت نوجر هرسفي رمضم لعف هيف ( اهثلاث )

 ًامشخ هللا ىناي هل لاف هءانم ىف ىل-و هيلع هللا ىلص ىنلا ىآر ًادهاجم نأ ىور٠ ًاعشاخ حيحصلاو
 هولاق امم مظأ رحآ هجو ةءارقلا هذهلو . ًاعشاخ مالسلا هيلع لاقف ؟ مراصبأ اا ممراصبأ

 1 م ) عادلا عدي موي ) هلوهب ل ىلع |! رصنم ًاهشخ نوك نأ وهو

 . دحأ لكوءدب ىعادلا نآل هيف ةدئافال صيصختلا نأ ( اهدحأ) هوجو نم دساف اذه لبق ناف

 ؛ طاب هنإو جورخلا لبق ًاعشخ نونوكف .اعدلا دعب ( ثادجألا نم نوجرخي ) هلرق ( اهناث )
 ملكت ]5 لؤت ناله نأ اب نوال طردت لا ن1 "د رت ا (امتلاث)

 انما ةبادملا كدت ةىقنشإ ازا اثنا *رقر ركن 2م نك دع رك نال كلذ
 لب نوجرخ ( رعدي مري ) ىف لماعلا نورك دلو مسا للا عادلا عدي موي ىنعل

 ءادتبا نوجرخ نوكيو ( نيدفاشلا ةعافش مهعفنت اف ) ىلاعت لاق ا ( رذنلا ىنغت ام را كا

 وعدي لوعفم هنأ ىلع وأ لالا ىلع بضن اعشاخو « نيتءارقلا نيب ةافانمال هنأ ثلثلا نعو « مالك

 م1 تا و



 ةيآلا . ةادتلا) ى 1( م ةغلاب ةكح: : لاعت هلوق ا

 ةس مة هرثاهلسس و 2 ورد دم 2 ف مثلا سا معال

 <60 0 516 كلل | عادلا عد ماو مهنع ىلوتف ( هد رذنلا 9 [ْة غلا كح

 هريدقتو ؛نآرقلا دارملا مهضعبلاقو بيذكستلا ببسب نينكلاوملا ءابنأ دارملا نأر هاظلاوأ « هدصقي ملو

 ظعاوملاورجاوزلا نم'نآرقلا ىف دروام عيمج لواذتي (ءاناألا نم مكءاج) هلوق لوقو ؛ ءاب ايناللاهيف ءاج
 رج دزم هيف ىذلا ركءاج ىأةل رضوا مأ (امهدحأ) نامجو (ام) فو (رجدزمهيف) هلوةلربظأ هان ركذامو

 سيف 59 ور( رجدز» ) هيف نأ فوصو*» ىث (ءابن لان 3 اج) هربدقت ةفوصوم (امهناث)

 ريثك ردصملا ىندم لوعفملا ظفلو ؛ قترملاك« راجدزا عضوم 2 راجدزا امدح نابج و ف

 قبقحلا لوعفملا وه ردصملا نآل

 (.ارنالا نم مهءاج دقلو) لاق نه لوق ىلع (لوآلا) هوجو هيفو ( ةغلا ةركح رإل ىلاعت لاق مث

 الدب نوكي نأ ( اهيناث ) ةعلاب ةمكح مهءاج دقتلو لاق هناك لدب ( ةغلاب ةمكح) لاق ؛ نآر لا هنم دارملا
 ةفلاب ةكح هذه هريدقت فوذح أدتبم ربخ ةعلاب ةمكح ( ىتاثلا )( رجدزم هيف ام ) هلوق ىف ام نع

 ليلدلا حاضيإو لوسرلا لاسرإ ىف ىذلا بيترتلا اذه ( اهدحأ ) اهوجو لمتحت ذئنيح ةراشإلاو

 ( ةغلاب ةمكح ) ءابنالا هيفام لازنإ ( اهناث ) ةغلاب ةمكح ىضقناو نورقلا نم ىضم نم راذنإلاو

 وذو الاح نوك-يف بصنلاب ءىرق ( ثلاثلا ) ةمكح اهيلع ةلادلا ةيآلاو ةيرتقملا ةعاسلا 0 هلاث )

 نرككت ةلوصوم ام.ناك.نإا ليف :ناف.: 0 كلذ 7 اج ىأ ( رجدزم هيف ام ) هلوق ىف ام لاخلا

 ركنا نراك ناجدزا ةنف# اال نم مثءاج 15 كن اما لانا هنوك, نام>ةبةفر

 . كلذ ناسحأف وصوم هنو ملل يبق لاخلا ىذ 0

 اونغيا اوثعبي مل رذنلا نأ هانعمو : ةيفان ام نأ (امهدحأ) نامجو هيف 4« رذناا ىنغت اذ ال ةلوقو

 كانلسرأ اف ارضرعأ نإف ) ىلاعت هلوقك وهو نيفابم اواسرأ امنإو « قحلا ىلإ مبموق اوجايو

 ءانغإلا ءانالا ]لع الز كيلع؛ بيلا أ (( منع ىلوتف.) كامت هلوقإ اذآه ديؤيو ( ًاظيفح خيباع
 عدا ) ىلاعت هلوقب اهب ترمأ ىنلا ةغلابلا ةمك-لا نم كيلع امب ك1 تملي اذان: ماطالاو

 تايالا ىنعمو « ةيمارفتسا ام (امهيناث) رد ل اذإ لوتو (ةنسملا ةظءوملاو ةكتملاب كبور ليبش لإ

 ىلع ىرج امب مهترذنأف اوبذكو اهيلع ةيآلا راهظإو ىرعدلا نم كيلع امب تيتأ كنأ ذئنيح
 رخآ ءىث كيلع قبب ملف اذه ريغ رذنلا ىنثت ىذلا امو ةغلاب ةمكح هذهف هدفي ملف نيبذ.كملا

 سيلو خوسذم ( ىلوت ) هلوق ىلإ نولوةي نيرسفملا نأ انركذ دق « مهنع ىلوتف ) ىلا عت هلوق

 . مالتكلاب مهرظانت ال هنم دارملا لب « كلذك

 رثؤي الو ًاصدش حصني نم نأ ًاضيأ انركذ دق ( ركن ءىث ىلإ عادلا عدي موي ١ ىلاعت لاق مث
 ًاضيأ هذامشرإ ددصق هيف ن 15 و « هنع ضرما حصن هيف أم هريغ عم لوةيو هنع ضرءي حصنلا هيف

 لماسعلاو , فيوخالل ( ثادجأالا نم نوج رخ ) ( عادلا عدي موي مهنع لوتف ) لاق ام دعب لاقف



 5 ةياللا مرتو 2 !ًزادنكاو 1(كاعت هلق

 سهو هدم 0 هكر اج حد ه2 راسي دهر

 ءانألا نم مءاج دقو د رقتسم رمأ لكد مث“ رك 0
 / 0: مديد مر -

 625:2 رج دزم هيف آ

 نه لتفلا ريره ليح نم ىوق ىأ رمتسم (اهناثو) لكلا ىلع رداق وهو اهريغ نع زجعيو ةثالثو

 « بهاذ رام ىأ رمتسم (اهعبارو ) عشبتسم رم رد ىأ ةرارملا نم ( اهثلاثو ) ةدسشلا ىهو ةرملا

 2 ةلداع د رحسأا نإف

 آدم اويذكو ( امههد>أ ) نيرعأ لمتحي وهو ( مثءاوهأ اوعبتاو اوبذكو ل ىلا_هت لاق مث

 تلي ادهم اوبذك" انلق نإف ؛ رمقلا قاقشنا ىهو ةيآلاب اوبذك ( امهناثو ) ةعاسلا بارنقا نع ىبخلا

 لاوقي نهاكو نا هنيعَت نوت#وه اولاقو تايآلا:اولوأؤ ةجنانا اوكازتىأ (مءاوهأ اوءيناو) هلوقف

 يرمقلا ,قاقشناب ايدك, انلق. نإ و مهءارهأ هذ-بف « ردءاسو لاعفاألا تاقوالا راو موجنلا نع

 « مهءاوهأ هذبف ءىث هبصي مل رمقلاو فوسخ هنأو ؛ رمقلا ري هنأ ىف ( ممءاوهأ اودبتاو ) هلوقف

 .بةيأ لك ىف مطوق كلذكعو

 تبثي قهلا نئس ىلع رقتسم نعأ 03 اهدحأ ) هوجو هيف 14 ارقدطف أ لكو 0 ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هلوقك وهو « ملسو هيلع هللا لص ىنال ةيلستو . ل اتناك دقيحنو 1 قدري طاإللاو

 قي ال ) ىلاسعت هللا ٍلع ىف رقتسم سمأ لكو ( اهبناث ) قح اهنأب ىأ ( مكتذيف عجرم طبر ىلإ مث )
 قيال ) ىلاعت هلوةك « مهءاجام اوغابو اوقدص ءايبنالاو ؛ مهءاوهأ اوعبناو اوبذك مهف ( .ىت هيلع

 مس نم نيج ىث لكو ) ةروسلا هذه ىف « ىلاعت لاق امو. ( هى مهنم هللا ىلع

 :.لمشيا اروع لن رلأ |[ كلبيلفعلان ىرطأ ىلا عا( وهتك موق باوجوه (اهمثلاث) ؛ (رطتسم

 دائعلاب «تفط) هامأ لك نأ ىلإ ةرامق هش ( رجدزم هيف ام ءابناألا نم مهءاج دقلو ب ىلاعت لاق مث

 بيقع ة.اسلا مايق ناكمإو « هقدص ىلع ليادلا ماقأو « ةعاسلا بارتقاب لوسرلا مهربخأف ءدجو دق

 اهاوبذكف تايآلا نم ءىثب قدصي الا-م بذكي نم نآل ةيآ وه ىذلا رمقلا قاةشناب هار عد
 اعيد ناك الا. ناكل بلل 111 محل رك ذف ةيذاكتللاا لياؤاقالل) لا زر 31ر6 ةياعاذلا ليطانلا وعن

 لولا كل ضده قل 0 ةغلاب 5 ) تايآلا دب لاق اذهلو . ىبكحلا بيترتلا وه اذهو ؛ مل
 لاق عقو هل امل الإ ءاب :الاو أبا دز ل نآلا اف نأ هقدص ل ةتالواو «ماظبلاو انهاألا ضايابلللا] و

 ةملاسموأ ةبرا ىأ (أبنب قساف مكءاج نإ) لاةو . امظع ًاربخ ناك هنآل (نيقي أبن 0 كور
 لانقاذ كا قرت 34 هب. قلعتي ايف تنقتلا تحتااد ]او .ا ةطيفرزعلا نومالا.نم هبنشت امو

 نع ىلاصعت لاقو ء انبه ءابناآلا كلذكتف ( كيلإ هي> ون بيغلا ءابنأ نم كلذ ) ىلاعت لاق كلذكو

 أبن هللاقي نأ حاصي ميظع ءىث هلرهظي هنأ معي نكب مل ثيح (ةوذج وأ ربخب اهنم مكيتآ ىلعل) ىسوم



 ةيآلا . اوضرعي ةبآ ورب نإو : ىلاعت هلوق 0

 3 يلم نم | ا د نعول لاسم و
 6١ نس يع ١ وهبو 2 هنأ اورب نإو

 مابفتسالا ظفاب ( ضرآلا ىف انالض اذئأ , ًاماظع انك اذئأ ءانتم اذدأ ) اولاق اذهز»» ٠ ةرورضلاب

 نإ ) لاق لب ءهعوقو نايدب هلوسرو هللا فكي م او ديرسأ الف : سلا زووهط عم راكنإلا ىعمب

 ملو ( ابيرق نوكست هعاسلا لعل كيردي امو ) لاق لب هيلع رصتقي لو ( ايف بير ال ةيتآ ةعاسلا
 الع ارك ( ءانخ الل ترفأ قطا دعاولا برقاو «هعازبلا تبارعتا ) لاق ىح اه" رعي
 « ريسي انيلع ةقدحلا بيلقت نأ م ريسي هللا ىلع هنال «٠ نيع ةفرط نامز ىف عقبام ركشي ل

 قابلاو « ديدم نامز ملاعلا دوجو نامز نإ ةماعلا لوق هيوةي ىذلاو « ريثكتب هنم برقأ وه لب

 :( ةعاسلا تيب رتفا )لاه 'اانهاف « نيس ع ضال لإ ةسنلاب

 مايق ىلإ دتع ىتامز نإف ىدعب ىن ال هانعفف « نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب » هلي هلوق م

 « ملسو هيلع هللا لص ىنلا نامز نامزلا نأ كنق الو: نيتاهك ناقصالتم ةعاّلآو قامو قعادنلا

 صاوأ هيف ذفنت ىذلا ناكملا نأ اك , هيف وه سيل ناكن إو هنامز نامزلاف ةذفان هما وأ تماد امو

 هنأ عم لوقعملاب برقلا ىلع هل حصي فيك لبق نإف ٠ نالف دالب هل لاقي كللملا ناكم كلملا

 هّللأ دنع ملل ىج جرتلل لعل نإو ) و قررت كالا لعل ) ىلاعأ هلوق حص اك تأق ؟ هب عراطقم

 ىف المح اننامز ىف ىدآلا لمك تاداعلا نع ًاديعب اناكمإ ال نكسمم ةعاسلا مايق نأ هتدئافو ؛ مولعم

 ةقدمهلا بيلقت انأر 7 ًاناكمإ نكم كلذ نإف « ريسي نامز ىف ةديعب ةفاسسم هعطق 0 لّقثلا ةياغ

 الا

 روكذم ريغ (اوضرعي)و (اورب) هلوق ىف مثريم واولا نوكست نيذلا عمجا ( ةيناثلا ةلأملا
 . اوضرعي ةيآ اورب نإ رافكلا ءالؤهو : هريدقت رافكلا مو نر 00

 رام ليهم طع ولاا ميرو هلا انازب تإ أ مهظعتلل ةيالا ىفريكتتلا 4 ةثلا ا ةلأسملا ١

 نوك ناب هتدناف لوقت ؟ هيف ةدئافلا |م ور هم اد وز ىلاعت هلوق (( ةعبارلا ل أسلا)

 اهلثع ىأن نت اولوقي نأ اوردقي لل مهنال مهمزا فارتعإلا نأو « هبشلا بئاوش نع ةيلاخ ةيآلا

 راني ملف مم صأب لوغدتم ضارعإ ضرعي نم نإف « روذعم ضارعإ ال نيضرعم موك نايبو
 ىلإ اهتبسن نع زجعيو اهرخآ ىلإ اهيف رظني نا حبقتسي ام لثم ضارعالا هنه مبفتس ال ةيآلا ىف

 دنادا نكسم .الإ ةيآ نم ام نآل رم اذه ءىثب سيل اذه لوقي مث « ابلثم نايتإلا ىوعدو دحأ

 . لوقلا اذه اهذ لوقي نأ

 هلع هللأ ىلص ادم نإف مئاد ( اهدحأ) ١ هوجو هيف لوقت ؟ رمتسملا ام 2 ةشمالا هلأ ا

 مئاد ( رمتسم رخ اذه )اولاقف ءةيوامسو أ ةيضرأ ةيلعف وأ ةيارق ةزجعم كانو أب ناك سو

 نيرمأو سمأ لع ردقي مهضعب نإف ٠ ةرحسلا رم فالخ مالسلا هيلع ىنلا ىلإ ةبسنلاب فلتخ ال



 وة رمقلا قشناو ةعاساا تبرثقا : ىلاعت هلوق

 ةرجعم اهتوكامأ ٠ ةرجتم اهنإف قاقشنالا'ةيآ وأ , اوربي ًاضيأ اهريغا اورت نإف ؛ اوءذكو اودر

 اهراطفناو ءامسلا قاقشن اركي ملاعلا بارخركنم نآللف ؛ ةعاسلا ةيآ امنوك امأو : روهظلا ةياغ ف

 , هب لوقي ام فالخ تبث اهضعب قشنا اذإف « بك اوكلا نم ىوامس مسج لكى هلوق كلذكو

 رمقلا قاقشنا ةعاسلا مايق تامالع نم نأ هانعم : نيرسفملا رثك أ لاقو : ملاعلا بارخ زاوج نابو

 نابب و ؛ ناهذآلا ىلع سالا ءافخو : ناكملا قيض لوقلا اذه ىلع مولمح فيعض اذهو ؛ بيرق نع

 كلذ ناكل ءةعاسلا مايق ةمالع وهو ٠ قشني رمقلا نأ هباتك ىف ربخأ ول ىلاعت هللا نأ وه هفعض

 رحم كروأم راق با دملا دا 0 ةباد جورخ لثم هعوقو نم دبال أرمأ
 ارعوقو لبق اهنع رابخإلا لاقيال ٠ ىنلل ةزجعمب تسيلو « بئاجع ءايشآلا هذه نأ اك« يلي ىنلا

 همأ ري ةرجعم وه نوكي الق « ترويخلا نع, رابح لا لبق نم اذه نإوكي لس لرةنانلء ورع

 نأ" ةفلاسلا تكلا و فحصلا ىف هللا نيخأف «ةمالعو ةرجعم ناك كلذ فاي لاه الو
 ةنئاك ةمالع لص ى ملا ةثعب نآل كلذو « ذئنمح ةميرق ةعاس !! نوكستو تِلَي ىنلل ةزجعم نوكي كلذ

 هللا ىلص ىنلا دوجوب ريخأ امل هنأ حيطس نع ىح اذهلو «نيتابك ةعاسلاو انأ تثعبو لاق ثيح

 هقاوشنا ناك قدثنا ال رمقلا اكو )0 0 ليلد هدوجو ناكف « نوكست ا نع لاق ملسو هلع

 امأو ٠ بتكلا.يف امع نيلفاغ اوناك متو نيك رشملا ىلع مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا لالدتسا دنع

 نذإ ىهف ٠ اهبرقبو اهب نولوةي اوناكمهنآل « ةعاسلا ةمالع نايب ىلإ اورقتفي ملف بتيكسلا باعحأ
 «كلذزوجو تيوطاذإ تاومساانآل , ىربكلا ةدمعلا وهو تاومسلا بيرخت زاوج ىلع ةلاد ةيآ

 نأ لمت ( ةعاسلا تيرتقأ ) ىعم : لوعف اذه تبث |ذ] ايه واف دعيتسي ال ايلع'نمو ضررا
 « نسح هجو اذهو « دعبتسم ديعب اذه عقيال ارمأ عمسي نم لوقي ؛ ناهذآلاو لوةعلا ىف نوكي

 0 الكيإ كل امك عوقولا برق ىلع هلمح نآل كلذو ,-هركش ناهذاآلابءاقعض ضعب ناك نإ و

 نأب نولوقيو ( تبرتقا ) لِي ىنلا نامز ىف ىلاعت هللا لاق لوقيف « ةدساف ةلداجب نم رفاكحلا

 , عقيب ملو ةنس ةثام ىضه مث ( دعولا برتقا ) لوي ناك [ ةقباسلا ] بتكلا ىف ًاضيأ لبق نم

 قد ال اذه لثه ىلع ًانامز برقلا ظفل قالطإ حص ولو ٠ عقي الو رخآ فلأ ىضمي نأ دعبي الو
 « ناعيإلا حصي ال نأ لقزتامإلاو «ةمرفا اال ( تيزتفا ) ملوق ًاضيأو « تارايخالاب تود
 كردت 1 ء ىك ردي ال اينآل ءللبنم فرخ لف عملا انت مرقلا تاكالذ] , .يلوش نأ نك ل

 لح لاغلب اند 4 نكي لاوقعلا ىف ًابيزق انيناكملا ناك ذ زيمر رعد ىل زك الرول "ل زن ودنا
 . رخآلا مويلاو ةينادحولاب فارتعالا فاك ام لوأ ىلاعتو هناحبس هللاو « ةفسالفلاو نيكرشملا

 ؛ هنايبب عرشلا درو ام راكنإ درجمب عنقي ملو « سلفلاو كرشملا فلاخم نئاكرشحلا نأ اودلعا لاقو

 « نكمم ريغ : كلذ لاق لب ء آاضيأ اذهب عنقي لو « ديعإ كلذ لاق لب « نئاكب سيل وأ عقي ال : لقي لو

 لامع ىتوملإ ءايحإو مودعملا ةداعإ نأ مهيهذم نإف ء ىرو رض هعانتما نإف : لاق لب ؛ اضيأ هب عنقي لو
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 ) ةي تايآ سمخو نوسمخ )

 رثاس هرنع تال هدعر رئاظ هم اس ل عاده

 © مبحرلا نمحرلا هللا مب ل

 تفزأ ) هلوق وهو « اهابق ام رخآل بسانم ةروسلا لوأ 4 رمقلا قثناو ةعاسلا تبرتقا

 مةقلعنادركقلا ف! وعر هإو (ةفازإلا كفؤ ) ازا لاقو «ليلدلا عم كلذ داعأ هناكف ( ةفزآلا

 ىلع رابخالا تلدو ؛ قاقمثنالا هيف لصحو « قءثنا رمقلا نأ دارا نأ ىلع مهرسأب نورسفملاو

 هللا لوسر لس اولاةو « ةباحصلا نم عمج هأآور روهُشم ريخ حيحصلا قو « قاقشنالا ثيدح

 انيس لالا ارالنملا نعت ناقت عقم وتقف هر نأتم ا ةيكطسا معن نام ل7 هلي

 هزو< نمو « لبقتسالاو ىضاملا ىف هعنمب ىئسافلا وهو كلذ عنم نم نآل , هل ىندم الو ديعب وهو
 هجو محل عقو ولف « لئاه ىمأ قامشنالا نآآل « بهاذلا كلذ هيلإ بهذ امنإو « لب وأتلا ىلإ ةجاحال
 اوناكو ٠ نآرقلاب ىدحتي ناكامل تل ىنلا لوق: « رئاوتاا دح غلبي نأ ىغباإ ناكحف ضرالا

 مايق ىلإ ةيقاب ةزجعم نآرقلا ناكف « هنع اوزعو « مالكلا نم نوكيام حصفأب ىأن انإ : نولوقي
 ؛هوكرتف نوخرؤألا امأو . رتاوتلا دح غلبي ثيمحي ءاملعلا هلقني ملف : ىرخأ ةزجعم كسعتيال ةمايقلا

 «رمقلا فوسخ لثم هنأب اولاق ىمآلا عقو اهل وهو« مجنملا اهلمعتسي ىمالا رثك أ ىف خراوتلا نآل

 ناوقلاوب مهخي راوت ىف هتياكح وكرتف رخآ عضوم ىف رمقلا فصذ لكش ىلع وجلا ىف ءىثروهظو

 « هعوقو داقتعا بجيف قداصلا هنع طا نفر ]هيف كتفي هن اكتر امانأ ةةيرتم يود ليلد الد

 « تاومسلا ىلع بيرختلاو قر+خلازاوج تبث دقو « ماللا ثيدح مائنلالاو قرخلا عاذتما ثيدحو

 1 ديشحلسأ ]ارز ءانا كفو

 اوري نإ اذه دعبو : هريدقت 4 رمتسم ر# اولوةيو اوضرعإ ةبآ اوري نإو 0 ىلاعت هلوقو

 نإف ٠ مثدانع اًاوككرتي مو ءاونمؤي موا ةيواس تاياو؛ ةيطارأ فاران مهنإف مدن اكولَوقي ةيأا

 اوري نإ مهنأ مهتداع نأ ىنءملا : لاقي نأ وهو رخآ هجو هيفو ؛« نونمؤي ال اذه دعب نورياد اوري

 : لئاسم هيفو ؛ ةداعلا كلتل اوضرعأ رمقلا قاةشنا اوأر ايلف ؛ اوضرعي ةيآ

 دقو « هتايآ نم رمقلا قاققنا نإف  ةعاسلا بارتقا يآ لوقن ؟ اذام ( ةيآ ) هلوق ( لوآلا ١



 "1 ةيألا . تيدحلا اَدَهأ نفأ : ىلاعت هلق

 هرث وك ل 2 هر + امص هذ سمدقه عا اه ع

 ماو ىلع 5956 الو نوكحضتو «(«ه4ؤ» نوبجعل ثيدحل ا اذه نفا

 رراودعم ١ رار ةدعر م07 -

 6202535 ادعوا اودجساف 251 احلا

 ستتم ا لل سسس

 ابفشكي الو احل فشاك الف“ - اكلا هجولاب ًافشاكن اكل دحأ اهفشك , لوهان ل تشاكلا كف

 ىفن هنم مزلي الو , ًاغلابم املاظ هنوك ىنن ثيح نم (ديبعلل مالظب انأ امو ) ىلاعت هلوقك وهو دحأ
 ا ةياغف سيبو للا ةءاغ ىف ناكل قد> ريغي ءافعضلا هديب .بع لظول هنإ كانه انلقو ٠ ًالاظ ا

 . الصأ مهءلظي الذ

 ىلع ءانثتسا (هللا نود نم) هلوةف « ةفشاك سفن اطل سيل هانعم نإ تاق اذإ 4 ةثلاثلا ةأسلا)

 ) لوألا ) هوجو نم هنع باوجلا لهن ؟ ةفشاكامل اكشن اكمل نوكيف : ةززكما 0 ريش الأ

 . ةقيقحلا ىعحاو مالسلا هي ةيلع ىديع نع ةياكح (كسفن ىف : م ملعأ الو) ىلاعت هللا لاق كلذ ىف داسفال

 . غلابملا فشاكلا ءانثتسالا (ثلاثاا) ادهن فوك ال نأ هش ز جف اينما حيرص وه سيل (فاثلا)

 ةراشإ اذه لاقي نأ لمتحو ٠ نآرقلا نم ليق 4 نوبجعت ثيدحلا اذه نفأ ) ىلاعت لاق مث

 . داسفلا دعب ماظعلا عمجو داسجالا رشح نم نوبجعتي اوناك مهنإف ( ةفزألا تف نأ )تيد لإ

 لاق 5« ثيدحلا اذه نم نوكحضتو ىنعملا نوكي نأ لمتحب 4 نو ضو ب ىلاعت هلوقو

 ًاضيأ م اوناكو « مالسلا هيلع ىسوم ق> ىف ( نوكحضي اهنم مه اذإ انتايآب مهءاج الف ) ىلاعت
 عامس عم كحضلا قاط» ٠ ىلع اذاكت] نازك نأ لمتكو : نارلاو ولا كب د

 . قئحل ] وكحضت ال نارا اك تب رق ةمايقلا نأ ويت نعل 7 ةمامقلا ثيدح

 اقم نانو ةلدم قالا كب 0 اانا ناع نأ 5 الو 10 ىلاعت هلوةو

 اهل راك اعاد ةافعلا نا لعافلا مسلي رك و « نولفاغ أ 4 نرد متأد) ىلاعت هلوقو

 . نامدعيو ناددجتي نا 8 أمهف يجشلاو كحضدلا

  اتافتاا نوكينأ لمتحيو : ًاماع سمآلا نوكي نأ لمتحي 4اودبعاو هلل اود#ااف إل ىلاعت هلوقو
 هللا اودبعا لي لو ؛ةدايعلاب اولغتشاو ةيادحلا ىلع ًاركش اودجسا نونمؤملا اهأ : لاق هن اكن وكيف

 اوتثا ىأ (اودبعاو ) لاقف ٠ هللالإ نوكست ال ةقيقحلا ىف ةدابعلا نآل امإو « ًامولعم هنوكسا امإ
 ةشأ"ةيشاتخ هتءارق دنغ دجاللا ةصانب اذه 2ةداش تسيل اللا ,1اهز نعال قلم هلك ا ال
 . مومعلا ىلع هانلح اذإ امم متأو

 هلا ىلعو « نييبناا متاخو « نياسرملا ديس دم انديس ىلع هتالصو « نيملاعلا بر هلل داو

 نام اهلك
 ت“ةةتاتانللت“#
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 مي 2 مره او ف هع 2 هد د دم -ِ 03

 «همل» ةفشاك هليأ نود نمد اكل علل « هاد ةفزالا تفزا

 نوكتملدأر عقو اسم ذباو ىرجام ضعب انركذ ىذلا اذه ىأ ضيعبتلا ةقيقح ىلع قب نم اذه ىلع

 . نالف نم مالكلااذهو ؛ باتكلا اذه لاقي , نيمدقتملا نيرذنملا نم راذنإ اذه ىنعمب « ةياغلا ءادتبال

 لاقي أ ةرخالا رذنلا نع هزييمو فصولاب فوصوملا نايبل ىلوآلا ركذ سيا اهاك لاوقألا للعو

 لي لل كل ولا كفض ىلا نامل[ هاش اور ايف زيجتأل تقورلا قعاو تشل لل وذل! قفا
 ةفيرط ىلع هب ىنأتف ربخلا ظفاب هركذتال كنأ ريغ ملاع ًاديز نأ نايبل امإ : ماعلا ركذيف . ىتءاج ملاعلا

 ولو رذنلا وهو عما ظفل ىلإ دوعلا ىلع ىلوآلاو «٠ رخآ ىمآل اهإ و ءهب ديز حدمل امإو « فصولا

 ىعملاو ظفللا ىلع نيمدةتملاو ةمدقتملا ماوقألا نم لاقي نيلوآلا رذنلا نم : لاقل عمجا عمل ناك

 . ةنثاكلا تناكلاقيو ( ةعقاولا تعقو ) ىلاعت هلوةك وهو 4 ةفزآلا تفزأ ) ىلاعت لاق مث

 مث لبق نه لعفلا كلذ لثمل العاف راص لعافلا ناكاذإ ام اهنم هوجو ىلع عقي لايعتسالا اذهو

 ؛:ىرخأ ةرض العاف راصبًالعاف ناكىذلابّىأ لعافلا:لعف لاقيف ء لعفلا] ل ثم ىرخأ ةرعهتق ردص
 ل ال كك دلع ان لاقل سل اها مر ىلقلمق لبق فكر د دال كه اج كانا اركاب
 ( ةدزآلا تفزأ ) هلوقف « هنمض بصاغ نيعلا بصغ اذإو « هلمع عطقنا تيما تام اذإ د : لاقي

 ةبيرق ةنئاك ىهف ارق دادزب موي لك ىنلا ةعاسلا تبرق ىأ لوألا ليبقلا نم نوكي نأ لمتح

 تفزأو اهعوقو ب _ةىأ (تءقاولا تعقو) ىلاعت هلوقك نوكي نأ لمحو ؛ برقلا ىف تدادزاو

 . اهلثم وأ ةعاساا وأ ةفزآلا ةمايقلا تفزأ : لاق هن أكف ؛ ةعاسلا وأ ةمايقلا ةقيَقلا ىف العاف

 هللا الإ اهل رهظمال ( اهدحأ ) هوجو هيف ( ةفشاكهللا نود رم اهل سيل ) ىلاعت هلوقو

 لع هدنع هللا نإ ) ىلاعت هلوقك رهف ٠ هل اهابإ هراهظإو هابإ ىلاعت هللا مالعإ الإ ملعي ال اهلعي نف

 نإو ) ىلاعت هلوةك . هللا الإ اهب ىنأبال ( امينا ). ( وه الإ اهنقول اهبلحي ال ) ىلاعت هلوقو ( ةعاسسلا

 : لئاسم هيفو ( وه الإ هل فشاكالف رضب هللا كسسع

 , هانعم دك ؤَتف قنلا ىلع لخدت ىهو. ةفشاك هللا ريغ ال سيل هريدقت ةدياز نم ( لوألا 0

 هريدقت « ريخأتو ميدقت هيف نوكي نأ لمتحي اذه ىلعو ؛ دحأ نم ىنءاج امو دحأ ىءاج ام لوقت

 تسيل لاقي نأ لمتحو « فشاوكلا ىلإ ةبسذلاب ماع ايفن نوكسيف . هللا نود ةفشاكن م اطل سيل
 1 ا رمفاو# ىسرو | له 5 ارتع نبض عز |انست كد نياذن : دروحول ا حقل هنأ ركنا ىف زيف دمار

 ؟ دب نإ نم م الا كفلخك لاقرب هللا "ربع تميدإلا هللا نم اهفشكي اعاف اهفدشكي نم ىنعي ىلاعت هللا ريغ

 . هللا ريغ ىلا( نود هللا نود 2200000 هلرق ىف اك ريغ ىنعمي اوك كودو

 ةمالعلا ىف اي ةغلابملا ىه ليقو « ةفشاك سفن ىأ ثنؤا ةفص ةفشاك ( ةينا ا ةلأسملا ١

 ىفن قئافاا فشاكلا نم مولي الو ةغلابملا ةفيصب ةفشاك ال نوكي نأ ىنن هنأب لاقي ال اذه ىلغو
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 ه- # هدم ودم ل

 فكس كل ,ذنلا ىف 1 55 66062 يا كبر الاء أش
__ٍ -2--- 

 كلملا هب يضف مالكب اكلم بضغأ نمل لاقي : هبيسب مهلع بضغ هللا نأ ىنعمب ؛ ببسلا مهيلع اهاشغ
 كلا لادا ىدلا كل

 ءاذتلا وه لبق و ٠ فدحضلا ٌّى م ًاضيأ اذه لف 4 ىرا كنز 01 ىأيف 0 العلا لاق 2

 باطخ وه ل.قو ؛لداجت وأ كسشت عماسلا اهيأ معتلا ىأب لوقي هناك « ماع باطخلاو مالك
 نأ زو- < 2 لاقي لاو 8 17 هلع هلل ىلص ىنلا 0 لاقي 9 لعت د2 و 0 رفاكلا 0

 ( كلا نال تكرفأ نتا ] ثاب نم وه لوقت انآل ( ىرامتت) لد ةّيلَع هللا لص ىنلل لو
 006 ى ملسو هيلع هلئا ىلص ى لأ لرصار م عر نأ ىذا كك لا ناكمإ هيف قد مل ىعي

 : !لود 4 1 حيحصلا و 2م و 2 هللأ 7 0 أ ملا 4 5 ناكال ةيفخلا طع صضوءل ف

 0 نا كيري 2 الان انإلا | مأ اي ) لاق اك ناسنإلا نأ قارات كتر ال
 رك : منن 0 0 لك " ذملا لبق نإذ (الدج ءىش 1 اسذإلا ناكو )

 ءانغالاو 4 1 را حورلا خحفنو ةفطنلا 0 ماا وهو معتلا لق نم دع ل! لوقت 8؟ كبر

 كاكا 5 لد 6-25 و ( 6 م كبر لل 1 ىأَت ) لاق كالدأ 4معش رفاكلا نأ ل 0 ءانقالاو

 5 ىذلا كباصأ م سر ٠ كا لل لاق 0 3 ع 61 لوقت 1 4 لق نم ازمراك نيذلا

 كر .الآ ىأنف 1 ىلاعت هلرق َْق اان هدب زاسو ) ىئرايت كبر ءالآ ىأف ١ كايإ هللا ظفح كلذو

 : عضاوم ف ) قايرتككت

 : لئاسم هيشو 4 للا رّدنلا نم ريذن اذه رب ىلاعت لاق مث

 ملَسو هيلع هللا ىلص دم (اهدحأ) هوجو هيف لوقت ؟اذام اذهب هيلإ راشملا ( ىلوآلا ةلأسملا ل
 اذه لب هاتممو , نيكللوللا راخأ نم هرك دام (ا6لاث )تا رملا ( اننا ) ىلا ندَتلا سنجل قم

 نمو رذنملا وه ريدناو ملسو هي هيلع هللأ ىللص دم دارالا اذأوق ىلعو « ةرذنم ىه ا 0 0

 نأ لمتحو 7 نادصللا يد. رذنلا نوك نأ لمت< ناآرقلا وه داارملا اذ : ىللعو ا نايم

 نع نآرَهلا نآللذ : ىدم 8 ىنعمو اعل ديعل نارقلا لإ َه ةراش ردا كرو , لعافلا ىعمب 0

 ةيناد>ولا نس اعلا كا علا 2 كلذ 2 6 زجعم 0 م كلت وزجعم هنال والا فحصلا سدج نمد

 0 و مل-و هيلع هللا ىلص دم ىلإ ةراشإ 5 اذه ) لاق ( ىرامت كبر ءالآ ىأنف )لاقو

 ةئرملا ثالثا تايآلا ىف نوكيل ةمايقلا ىلإ ةراشإ ( ةفزالا تفزأ )' كلذ دعب لاقؤ « ةلاسرا

 رع 3 * هئااسرو نورا 6 * هتينادحوو هللأ وه لو لصاللا نإف , ة هم ص ثالث لوَضأ تانثإ

 نوكيئوبرقأ هنالىوأ نيكلبملا ةياكح نم هكذ اه" الماك ناك نإ رذنلا نالف أظفل امأو « ةماسشلاو
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 3-3 اي ص اص م 2ء 65 صر ا

 (62 م رشف «ه7» ىوها كفن ممل و

 مهغلايمل اركلهأف أةلاخأا وناك ممملاظلا ل وقياو كءلهأف نايغطلاو ملظلا ةياغ ىف اوناكم لاق !ذاف ؛ كالحلاب

 ىف ةدئافلا اف ملاظ لك فال ةيلظ مهنال © اركلمأ لاق اق ول امأو : كللمالف:انغلاب ام نحنو.؛ ملظلا ىف

 ديدنلا ن اينطلاو مظلاىلع اومدقي مل مهنإف موماسجأ ةوقو مهتدش ناب دوصقملا لوقن ؟ (لظأ) هلوق
 وهف ةوقلاو رمعلا نم مهنودوه نم لاح اف مهنم دحأ احين ام كلذ عمو مهرامعأ لوطو مومداتبالإ

 1 ًايشطإ مهنم 56 ) ىلاعت هل وك

 : لئاسم هيفو ؛ ةيلقتملا ةكفتؤ ملا « ىرهأ ةكفت واو زل ىلاعت هلوقو

 مهل تناكنكل طول موق ىرق امنأ هيف روهشملاو ( تاكفتؤملاو) ٠ ءىرق ( ىلوألا ةلأسملا ل

 هنيكامأترثدوو هنك اضم: تيلقنا نق:لكدارملا لاقي نأ لمتحو« تاكفتوم ئبف تكفتنا عضاوم

 . مهاكشأو مهاثم مأ نف.ناكنم لكو:نإلفو نإلف تام لؤي: نك تاكقت اا: :نيكلهملا مخ اذهلو

 0 اهاوهأل يقف ؛ اهطتسأىنعم اهاوهأ ىأ ( ىوعأ ) (( ةيناثلا ةلأسملا 2

 ةازلولاب اهاوهأو ة ةعفت رم ممترامع تناك ليقو « اهملق مث ه>انج ىلع مالسلا هيلع لي ربج اهلمح ثيح

 :ليلفاتم اهماعالعجو
 الق ةبلقنااو لئاقلا لوك تلقام ىلع ( ىوهأ ةكفت وااو ) ىلاعت هلوق 4 ةثلاثلا ةلأ-لا ١

 تبيلقتاف اهماق هللا لب اهسفنب تبلقنا ام ةيلقثملا هانعم سيا لون « لصاحلا ليصحت باقنملا باقو
 ١ ىف لاقو « ركذلا ىف عضوملا مساب ةكفتؤملا صاصتخا ىف ةمكحلا ام « ةعبارلا ةلأسملا .

 عضوملا مسا دوت نأ ( امهدحأ) : نيبجو نم ةنع ٍتاوجلا لوقن ؟ مولا مسا حون موقو ءدومتو

 ملعيل 0 مساب ةكفتؤملاو موققلا مساب حون موقو؛ عضوملا مساب دوو « موقلا مسا ًاداعركذف

 عضوملا الو ىلاعت هللا باذع نع ً امأ نوص مهنكمي ال موقلا نأ ”0 20
 هعنعال هللا باذعو هنك اس [نع.دزيف,نكسملا ىوقت يرخأ او وهنكشمر نع كتف ناك امنلاب ئزوقب :ةوات

 عنام ' ٠ مكنع س انلا ىديأ فكو) ىلاءت هلوق (اههد>أ) :« نحل ف نمتلا لصح ىندملا اذهو (

 هنكس» ظفح ىلع نك اسلا ردقي مل لوألا ىف ( هللا نم مهنوصح مهتءذام مهنأ اونظو ) ىلاعت هلوقو

 ناك« حونموقو 0 ًاداع نأ وه ( قاثلا در :ك اسلا ظفح ىلع نصحلا وهي م نائل

 تناك طول موقو . ارتاوتم ًاروهشه ناك مثرمأ نكساو ٠ ترد دق 0 امأو « ًامدقتم مىمأ

 . موق لكىف نيرمآألا نمرهظألا ركذف « ةرهاظ اهيف بالقنالا راثآو منك اسم

 نوكي نأ لمتحو. رهاظلا وهو الوعفم ام نوكي نأ لمتح ( ىثغ ام اهاشغف )) ىلاعت لاق مث

 نررككن لاينر هللا لعاىفغا ىذالانركيينأ لمتح لوقا رن لعوب ته جو [رم هيررض لا ةداالعاف
 ىأ مهلع هللا بضغ ببس ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ لمتحيو (اهانب امو ءامسلاو ) ىلاعت هلوقك



 م ةيآلا ٠ ىلوآلا ًاداع كالهأ ةنأو : ىلاعت هلوق .
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 ل8 ّء سس هت و

 207 ىغطاو مط ماوناكمإ

 امهادحإ نايرعش موجنلا ىفو ؛ ءىضم محن ىرعشلاو ؛ لصفلاب دك أ كلذ مهراكنإل ( ىرعشلا بر

 . امن ودبعي اوناك مهنآل ةيناهلا دارملا نأ رهاظااو : ةينامب ىرخالاو ةيءاش

 هللا لضفب كلذ ناكو ( ىنقأو ىنغأ ) هنأ ركذ امل « ىلوألا داع كلهأ هنأو ١ ىلاعت لاق مث
 (ىلوآلاًا داعو) مهريغود مو داع لاحاليلد مهل كو كلهأ دق نم ركششاا بجو ىرءشلا ءاطعبال

 لوقت « مهزيرملال مهءدقت نايبل ىلوألا ليقو « ةرخآلا داع مم ةكمب اوناك موقنم تزيمب ىلوآلاب لق
 نيونتلا نون دك كوالا داع تائازق“هنفيو ' هةفلغ'نيعل نعل هزيدل ال هفصتق ىلءاج ماعلا ديز

 هللا نب ريزع ةءارقك نينك اسلا .اقتلال ًاضيأ نيوثتلا نون طاقناب.ىكوآلا داعو «نينيك اسلا ءاقتلال
 داعوماللا ىلإ ةز.للا ةمض لقنو ماللا ىف نوذلا ماغدإ ىلول أداعو ( دمصلا هللا دحأ هللا وه لقو)

 ةدقؤاا عضوم ىف اذه لمت< وهو.فيعض هليلدو هقؤس ىلع ,ىراقلا اذه أرقو واولا ةزمهب ىلؤ'ا

 هدفي هول كافل دو اكو يودملا ىلع ىزجب : عضوملا اذ ه ىف ىهن واولاو ةمضال ةدصؤمألاو

 . نمسح ال هلوقؤ:ىسوم ىو: لضالا ىف

 ىأ دومتو داع ىلإ دئاع ( قبأ اف) هلوقو دو كلهأو ىندي « ىنأ اف دوو )) ىلاعت لاق مث

 لهذ ) ىلاعت هلوق اذه دب ؤرو ًادحأ مهنم بأ اف ىأ ماقبأ اف لاق نم نيرسفملا نمو ؛ مهلع قبأ اف

 . ( نأ اف") ىلاعت هلوقب دومث نم ًافيقث نإ لاق نم ىلع جاجحلا كسمتو ( ةيقاب نه مط ىرت

 فنرع عطقت دعبو لبق ى.ةرومثم هل ملاَز لق نم مبكاهأ ىأ « حون موقور

 ول اهناللف ةمضلا ىلع امأو : ةفاضإلا هنمضتلف ءانبلا امأ . ةمضلا ىلع ىنبتف ةياغلاك ريصتف ةفاضإلا

 ق>تةسنا نامز فورظ اهنإ ثيح نم بارعالاب هقحتسي ام هبف تين لق ناكيل ةحاعفأ ىلع تينب

 راجلاب رجلا وهو بارعإلا هيضتةي ام ىلع مالا ناكا رسكلا ىلع تينب واو «هلثم حتفلاو بصنلا

 . امارعإ ىتلاح فلاذام ىلع ىنيف

 هيف نومدسقتملا هب نوئدابلا مم مماللد لظلا امأ 4« ىغطأو ملظأ مه اوناك مهنإ )ب ىلاعت هلوقو

 اوعمس منال ىنطأ امأو ٠ ملظأ ءىدابلا و6 ا لح سدو 1و اه رازو لدم عين نان 00

 دعب الإ هموق ىلع ى 0 مين مهياع اعد ىت> اوعدترب مو دماللا ميلع لاطو ظعاوملا

 ىف لخدأ ىغاطلاف . دحلا زوالا ىغاطااو ؛ هعضوم ريغ ىف ءىثاا عضاو ملاظلاو ؛ ميظعلا رارصإلا
 دضلكو داضملاو رباغملا اذكو . دئاز رخآ فصو عم ريا+» فااخلا نإف فااخلاو رياغملاك وهف ملظلا

 ملاظلا فيوخت هنم دوصقملا ( حون موقو ) هلوق نأ وهو لاؤس هيلعو « أدض ريغ لك سياو يغ



 ةيالا/ازبقأو ىنغأ ضادنأ و! لاك فلوق ا

 740 دؤنمر مدد هدتش اع جب لع ه2 ١ 2 هرقل عل ه6
. 

 ءالقملا الإ مت , ال كلذو « ءازجلا ةكسملا نم نإف ؛ القع هيلع ةيهذم وه ام ىلع ىرشزلا لاق

 م هيلع لوألا ناهجو هيف لوقنو 0 لولا اذه لوقت ال نيو 3 ةداعإلا اللقع هيلع بجيش

 ا ىنوملا ىحت ني انإ ) لاق ىل ىلاءت هنإف دعولا

 عدنا نذإ كيلع بجو لاق 2 ٠6 هنع را أ اولواحو م نسب روح ند نإف : نيمعتلل هيلع

 .٠ هل تايعلا ىأ . هلعفت

 لو" « ةردلل ىهو ةلعف نزو ىلع ةيرضلاك ردصم هنأ ىلع ( ةأشنلا ) .ىرق ( ةيناثلا ةلأسملا ١
 ردصم هنأ ىلع دملاب ةأشنلا «ىرقو هلع ةرد ةأشنلا ىنعل ؛ ةرص دعل ةلم 7 نيب ريض هدب رض

 هيلع لاقي نأ بجاولا ناكو مزال وهو 3 اق ند ىبف ءىرق كو » ةلاف اهكلاك ةلا_دف نزو ىلع

 ولو 2 ىلا قاخلا دوجوب اذه نم لصحب مزجلا نأ ىهو ةدئاف هيف لر 77 ماكل ءاقرالا

 او هةياحأ ةعسأا ف لاشي ثيح 2 سالل_جالا كا نه ء اشنإلا لئا ةلوش كك ءاشنإلا هيلع لاق

 ىأ ةأمنلا هيلع لاق اذاف , دجوب ملو أشنيل هدصق ىأ أذ ءانقنأ لايف: . ماق اه هتقأ و ء لج
 زج دج وي ثدحن هقفكو ؟ىشناا دج وب

 قولا“ أشنلا هيلع هلوق ناو ؛ اتا نما || هياع 6 اهلا وق نيد له (هثلا لا ل أملا)

 هيلع ) لاق لاق اخ وا جل و 1 ]2 دق. .نشنا نركب ال ىوعأ# هله أعلا هياع : لاق اذإ م ل لوشن ؟ قرف

 . هيلع مولمملا كلذ لوقنف « ىرخألا ةأشنلا ةقيقح مع دق نوكي ( تارا ةأمثنلا

 ملو هتجاح عفد ىنعي ىنغأ لوقتف هريسفت انركذ دقو ( ىقأو ىنغأ وه هنأو ل ىلاعت لاق مث
 نهو 2 اتالم َىَع وو هوجولا ن 7 هجوب ًاريقف قد م نت 0 ىعلا /| ةليا 2م ف ريقفلا نك احا كر

 « مويلا اذه ىف ةلاسملا نع مهونغأ د » مثلَ لاق ٠ كعب َّع ورهف هدجو نم نسر م

 هيلع دازو هانعم ( ىقأ ) ىلاعت هلوقو « هيلإ جاتحا ام هاتأ اذ هانعمو « رطفلا ةاكز ىلع كلذ لمحو
 فاقلا جر كلك اذلا لوهزف 2 ىنعلا ْق ةيضانأم كو 2 نأ ئدنع ىذلاو ٠ ءانغالا قرف ءانقإلا

 نيعلا نم هللأ ةانآ م رده ءانغالاف اذه ىلعو 2 ءانعرلا قوف ةلاد ءانقإلا ل-عج نيغلا 2 1 قوذ

 امييل' جاتا سانللاو توقلا ند ىلاعت هللأ ةالغضأا ام م وه 5 هأيص ُْق عاضت رالا ىلإ هادهو 2 كاع الاو

 ءانقإ قف هيلع داز ام: لكو :ءانغإ ] رهف ةجاحلا هب هللا عفد ام لك ةلمجا ىفو

 ضر كلذو ؛نيرخآ موق لوق داسف ىلإ | ةراشإ © ىرحعشلا بر ره هنا ١) ىلاعت لاق مث

 ىنغلا لئاق نإو ( ىقأو ىنغأ وه) لاقف « موجنلاب كلذو « تخبلاب كلذ نأ ىلإ بهذي مهضعبو
 وه ) هلوقو (ىرعنشلا ببر رهو) ىلاعت لاق 7 اك رهو مرجنلا بر ره لوقف 0 طلاغ موجنلاب



 9 ةبآلا . ىن« اذإ ةفطن نه : ىلاعت هلوق

 ه2 هزه 06 دعا وت -ََ هسه راه

 كفيف ئرخإلاف اشنلا ه ءلع نأ عدد 8 بد م نم

 رم ةثونآلاو ةروكذلا نآل « هيلإ بهذ ام ىلع لدي ال كلذو « ىلبحلاو ىربكلاو بزعلاو

 ةروص ىف ددجت هل عقوتب امل لعفلا نال لاعفأ اهل غاصي الف ؛ ضعبب امضعب لدبتي ال ىتلا تافصلا

 دجوو ؛ لدبتىذلا نمنكتملذإ ةوخالاو ةونبلاو ةوبالاكلاعفأ تايفاضاللدجوي مل اذطو : بلاغلا

 . لدبتلا لبقف فلكتب ًاتبثم نكي مل ا1 هانبتو هاخاو لاقي لاعفأ ةلديتملا تايفاضالل

 . املا نم ةعطق ىأ 4 ةفطن نم ل ىلاعت هلوقو

 ( ةفطن نم ) ىلاعت هلوقو ردق اذإ ىنب ىنم وأ لزن اذإ ىملا ىنمأ نم « ىنمت اذإ )) ىلاعت هلوقو
 ًاعابطو ةفاتخم ءاضعأ هنم ىلاعت هللا قلو  ءازجاألا بسانتم مسج. ةفطنلا نآل ةردقلا لاك ىلع هيبنت
 هنعدبإ نأ لع دحأ ردقب يح ؛انيب ام ىلع ن زكم اناقنغأ أهنم ( ىثنآلاو ركذلا ) واخ ونهك ايف

 نراوقيل مهقلخنم مهل أس نئلو ) ىلاعت لاق ذو « تاومسلا قلخ ىعدي نأ ىلع د-أ ردقي ملاك
 . ( هللا نلوقيل ضرآلاو تاومسلا قلخ نم مهتاأس نئلو ) لاق ام ( هللا

 « رشحلا ىلإ ةراشإ نيرسفملا رثك | لوق ىف ىهو (« ىرخالا ةأهشنلا هيلع نأو ل ىلاعت لاق مث
 نأ لمتحي هنأ ء قألا ىلإ هيف ةيادهلا ىلاعت هللا لضف نم لاؤسلاو ركفتلا لوط دعب ىل ربظ ىذلاو

 ماسجالا طلات ةرامالا ال ةفيرشاا سفنلا نآل كلذو . هيف ةيناسنإلا حورلا خفن دارملا نوكي

 مخ ماظعلا انوسكف ) ىلاعت هلوق ىف ةراشإلا هياإ و ٠ مدآ ىبب هللا مرك اهو ؛ ةيلظملا ةقيثكلا

 رخآلا قالا اذمو « ًاماظع ةغضملاو ؛ ةغضم ةقلعلاو : ةقلع ةقطناا قاخ زيغ ( رخآ ًافلخ هانأ نأ

 هانأشنأ ) كلانه لاق كف تاكاردإلا ىف كلملا كراشو ؛ تاناويحلا عاونأ نع ناسنإلا زيمت
 ىرخأ ةأشن حورلا خفن لعل ( ىرخألا ةأشناا هيلع نآور انوعلاف ةداكلا واق نجع( 1زدتا اددخ

 ( ىهتنمملا كبر ىلإ نأو ) ىلاعت هلوق نأ وه اذه لوقلا بجوأ ىذلاو ء رخآ ءاشنإ كلانه هلعج اك

 ةأدشنلا ركذ نوكيف كلذك ( وألا ءارجلا هازحي مث ) ىلاعت هلوقو « ةداعإلا نايبل نيرثك لا دنع
 ىلعو « ايندلا لاو>أ نم اذهو ( ىقأو'ىنغأ وه هنأو ) اذه دعب لاق ىلاعت هناآلو : ةداعإ ىرخألا
 خورلا'امهيف خفنو ( ىثآلاو رك ذلا قاخ ) لوقي ىلاعت هنإف نسحلا ةناغ ىف بيترتلا نكي ان ركذام
 نإذ « هربك دعب بسكلاب هانقأ مث « هرغص ىف بألا ةقفنبو مالا نبلب هانغأ مث ةفيرشلا ةيناسنإلا

 ةأشنلا ءىشني هللا مث قلخلا أدب فيك اورظناف) ىلاعت هلوق ىف رشحلل ىرخألا ةأشنلا تدرو دقف لبق
 امل كانه نأ ىلع مدقت دقو ؛ لعفأ رخآلا نال رخآلا قماؤل رخالا نه ةرخألا كون )ا ةرخالا

 ( ةّملع ةفطنلا انقاخ مث ) هلوق ىف أ« ةفطن نم هقلخ رك ذانههو ةداعإلا ىلع لمح ءدبلا ركذ

 : لئاسم ةيآلا ىفو ( رخآ ًاقلخ هانأشنأ ) لاق مث

 (هيلع نأو) ىلاعتهلوق ىنعم اهف : ةداعإلا هللا ىلع بحي الو« بوجولل ىلع « ىلوآلا ةلأسملا, إل
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 اولاق مهْنأ ةيحللا تابن ىف.اولاق ام ىوقأو « ةرحللا تانن اهنم ةبيع ًارومأ اهدت ريبكلاو ريغصلا نيب
 ىف اكلاحتلاو ةيوطرلا ةياغ ف ماسلا تناك اذإف 5 ماسملا ىلإ ردح ا را نم ةنوكم نا

 نكت 3 لبق هوو ةيادرلا ما.سملا ند ةع ل كلل جور رعشلا تينال 5 ةأرالو ىصلا جاز»

 « قيضاا جرخلا نم هجورخ رسعل رهشاا تبني فئاكسلاو ةسوريلا ةياغ ىف تناك اذإو « ًارعش

 قولخم هنال هسيلإ عفدنتف ا 5 5 عفدنتف ةصووصخم عضاوم ىلإ بذجنت داوملا كلت نإ مث

 لو طورت كل عازل عش نزكير اذنباف نداولل كلت هلل دعاصتخ ةعجاللاو 22 ىرذامكت

 ةرارهلاو باقلا ةرارهل ردصلا اهنه « ةنخدألاو ةرخغآلا اهيلإ بذجنت عضاوم لجرلا ىف اذهلو

 امرك اال يد وقل | دوا رحلأ نول .ىلاطاقلا (ةلءارك 2 اهتفوأ؛ كيبل جارسلاك ةيرطرلا بذجي
 ببسلا اهف . مل ليق اذإف . ةيذاج ًاضيأ ةكرهلاو مالكلاو « لكألا ببسي ةكرحلا ةريثك اهنإف نايحللا

 نس نيب قرفلا امو ؟ ةيحللا تبنت مل تءطق اذإ اهناف لسانتلا ةلآو ةيحالا رعش تان مزالتل بجوملا

 ولو «ةيهاو رومأب مكتب امضعب فو توبي امذعل ىفف ؟ ل-جرلاو ةأرملا نيبو بابشلا نسو اصلا

 نان [يمافاو ر لارا ناكل امرا هكجلل] لصوت

 ( ىبأو كحضأوه هنأو ) لاق يقاخ وه هنأو لقي ملو ( قلخ هنأو ) ىلاعت لاق « لوآلا ١

 ناك نإو ءايحإلاو ةتامإلا ىفو « ناسذإلا لعفب هنأ مهوتم موتي امير ءاكبلاو كحضلا نآل كلذو

 ثيح مالسلا هيلع ليلخلا مهاب رب جاح نم لاق 5« لهاج هب لوقي كورلا ًاديعب مثوتلا كلذ

 مهوب الف ةفطنلا نم ىلا ركذلا قلخ امأو « ل_صفلا ركذب كلذ دك أف ( ثيمأ ىحأ انأ ) لاق
 0 ىنغأ وه هنأإو ) ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ لصفلاب دكؤي ملف كردانلا نك 18 نأبمكأ

 نوراق لاق 5 مبلعفب كلذ نأ ممدقتعم ىف ناكو  ىكلاعت هللا ىلإ داتسمإ ريغ مثدنع ءانغالا ناك ثيح

 نأ فاو دعت د1 منال ( ىرعشلا بر وه هنأو ) لاق كلذلو ( ىدنع مع ىلع 4 فاتر اكل

 ملو دانسإلا ىلاعت هللا ىلإ ةبسنلا مهداعبتسا عضاوم ىف دحمأف , ىروتشلا مر وهدم كَ

 اد رع| قدك

 ةعللا لهأ دنع رووشملا ؟ ةفصب اسيل نامس] وأ ةفص امه نامسا ىثآلاو ركذلا 4 ةيناثلا ةلأسملا)
 ىربكلاو ىلب لاك ىثثآلاو بزعلاو نسم اك رك ذلاف ٠ تافص ىهىنلا ءامس 0 اننا ومالا وتقول

 ؛ ىأر ىف ىربكلاك اهنإ انلق نإو « ىربكلاكال تئشنأ اهلايح اهناأل ىأر ىف ىلب+لاكاهنإ انلق:امتإو

 هل ءىثث ىلع قلطي ملاعلاكمأ هل تبن ءىنث ىلع قلطيام ةفصلا نآل « ناتفص اههنأ رهاظلا نإ اذلف اهو

 تبثينأ طرشب .ىثل لاقي ال رجشلا ناف ءرجحلاو رجششلا فالخب ةكرح هل ءىشل لاقي كرحتملاو ملع

 الو ؛ هب فصوي اذلو ء ىمأ هل ءىثل لاقي مسا ركذلاو ؛ نيغم ءىثل عرضوم مسا وه لإ سصهأ هل
 بهذ ىذلاو « رجش مسج لاقي الو كد“ ناشنإر وأ“ ركذأ لطخش اعل .لاعيأ زن جشااب أ فقطاوي

 لهاجلاو ملاعلاك لعف هل بلاغلا ىف ةفصااو ؛ لدفدل درب مل هنآأل ؛ هيلإ بهذ امنإ ةفص ريغ مسا هنأ ىلإ



 ١ ةرآلا . ايحأو تامأوه هنأو : ىلاعت هلوق
 ه8 هدهد تا ل هاش هده ءداءعع م هم 2غ ءدرو هع

 6«:هد ئن الا 0 ا 0 10 ا تاما وه هناو

 ردقي الف ناللعي ال نارمأ امهناأل ىثناآلاو ركذلل نيفصولا نيذه راتخا 4 ةئااثلا ةلأسملا ١
 لاعت ملاذإو ٠ ًابسو اهجو ءاكبلاو كحضلاب ناسنإلا صاصتخا:ىف ىدنب نأ نييعيبطلا نم دحأ
 جازملالالتخا امهبس نولوقي مهنإف مقسلاو ةحصلا فالخب :ىلاعت هللا وذ دجوم نم هل دبالو نول
 ةرق اولاق كحضلا هل ًارمأ كحضلا ىف اوركذ اذإ مهنأ اذه ىلع كلديو «لادتعالا نع هجورخو
 ليقو ؛ كحضي الو ةييجعلا روما ةيؤردنع توبياعرذا ذا نال نالط(لاةياغىفوهو بجععتلا

 ةءاغ دنع ىذلا نيزخلاو , كسحضي الو ًاريثك حرفي ناسنإلا نآل كلذك سيلو ٠ حرفلا ةوق
 اهيعدي ىناا رومآلاب الع مرثكاأل ليق نإو « ءاكبلا ىف ىمآلا كلذكو , كحضملا هكحضي نزحلا
 دنعو ؛ حي ليلعت ىلع ردقيال ؟ اذامل ةصوصخ# رومأ دنع نيعلا. نم عمدلا جورخ نإ نويعيبطا

 وه عطقني بك اوكلا عاض اضوأ دنع نأ 5 « ىعيبطلا عطقني اهريغو 06 قي

 . هتدارإو ىلاعت هللا ةردق ىلإ هع ضاودب الا ىذلا لسدنوملاو

 ىلاعت هللا نأ ريغ ؛ ءاكلاو كحضلا ىف اكهيف ثحبلاو « ايحأو تامأ وه هنأو ل ىلاعت لاق مث
 فطع مث 3ع ليلعتلا نعو ربظأ هنأف ٠ 5 صخأ وه ىذلا عونلا ةصاخ نيب لالا 4

 ىأ ناتداضتم ناتفص امهو ءايحإلاو ةنامإلا ىهو ليلعتلا نع دعبلا ىف هنودو هنم معأ وه ام هيلع
 اهفيكو ٠ اتيم عنتمملاناكل الإو مدعلا درجمب سيل اذه ىلع توملاو ءاكبلاو كحضلاكةاحلاو توملا

 ةاتطاىةعنشملا لزشاو ع ل فاوللا فأ و خاج هازل كراورلا ماع الزا كلا
 ىلإ ةيعادت» ىهو بارثلاو ءاملاو ءاوهلاو رانلا ىه ةداضتم ناكرأ نم جازملاو ؛ جازالا لادتعال

 ةقرافم بلطي دحأ لك تاداضتملا نآل , هل توم ال تاداضتملا نم هيف بيكرتال امو كاكفنالا

 كلذ نم رثك أ ارظفحي نأ ىلع رداق ةدم اهظفحو رصانعلا جزمو قلخ ىذلا ىلاعت لاقف ٠ هرواجي

 نإف ( اي و تا ىذلا وهف ) ىلاعت هللا وهو رات لعاف لهفب وهف ةرورض نع سيلف تام اذاد

 لوقت ؟ توملاو ةايلا ىلع ءانب ةتامإلاو ءاي>إلا ةدهاشم لب كلذ معي ىتح ايحأو تامأ ىتم لبق
 , ليقتسملا ىندم وه ( اهناث ) تامأو ايجأ لاق هناك ريخأتلاو ميدقتلا ىلع هنأ ( اهدحأ ) هوجو هيف

 ءايحإلا كلذكف « هنا - هناكم برق اذإ لخد ليللاو لصو نالف 0 بيرق صالا نإف

 سجلا قاخ ىأ ايحأو اهيكر مث , رصانعلا ىف دومججاو توملا قلخ ىأ تامأ ( اهثلا ) ةتامإلاو

 . اذ ةكرملاو

 ىلا تاداضتملا ةلمجج نم ًاضرأ وهو 4 امة كلل نيجوزلا قاخ هنأو 02 ىلاعت لاق مث

 نم هنإ لوةي ىذلا ىعيبظلا مهف هيلإ لصي الو نأ اضيق قاخ اهمضعيف ةفطنلا ىلع دراوتت

 تازيمملا ف ترظن اذإو فيكو . لجرلا نم ًاجاز»م سبيأ ةأرما برف « ىثنألا ىف ةبوطرلاو دربلا



 ىيالو كا قخ هنأو :!كاطت هلوق ١

2 2# 66 0 

 «1؟ د ىكباو كلا وه هنأو

 انكر فال نإ تل نول تحولا وع ىؤتنلنافو ل تكيو ممل كركي اهل ىرتتم نور اكل دوج ولا
 الف بجاولا كلذ ىلإ وأ بجاولا !ذ-ه ىلإ ءامتتالا نم ذب ال هنآل « لقعلاو ةقيقملا ىف دحاو ىنعملا
 دح انوا لك ناكل دوج ولا ىف/نابجاّو ناكاولف  هيوجو ًاذإ دعببف بجاو هنأ اريغ'ىعف بجاوللا "تشي

 . راصتخالا هجو ىلع امهترك ذ ناليلد ناذهو ىبمتنللا وهف بجاولا هلبق عومجما نآل ىمتنملا لبق

 ماع هنأ ( امهدحأ ) : ناهجو بطاخملا ىف ( ىهتنملا كبر ىلإ ) ىلاعت هلوق 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 ناب هيفو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم باطخلا ( امهيناث ) لقاعلا وأ عماسلا اهيأ كبر ىلإ هريدقت

 د>أ وه ىذلا فر » لاق امل ملسو هيلع هللا ىلص هنكل . اطإ رأبر ىعدي ناكدحأ 0 إف هنيد ةدك
 العيوب 6 كان آلا بيسسيو تاباراللا كبر ومنور ع عتيتنملاب وهب كلي ورأذإف نكمي لك هيلإ جاتح « دمحو

 ليد ثدحو ما غيلب ديد هتوف ماع باطخلا نإ انل دوق ىلع اعاجأ رك أعقوم نحأ 3 || لوقلا اذه

 «,ىل كلا دج فيلا ةقاقإ نصرا تيفي (ارهعاللا كلب از لإ فاك نست ”اكعماسلا اهب ءأ هلوق نآل « نسال

 ىهتنملا نإف نزحت ال لوقي هن اكهبلقل ةيلست رهف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم باطخلا انلوق ىلع الأ

 ىلاعت لاق نأ ىلإ ( نونلعي امو نورسي ام معن انإ ؛ مطرق كنز الف ) ىلاعت هلوةك نوكيف هللا ىلإ

 7 كل ]هلا ىف دن دك< ًةلاثمإ رو«( نروح ر ميلانو ).ةراوسلاحا] ف

 أدبأ لوي ناك مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا نآل دهعال لوألا هجولا ىلع ماللا 4 ةثلاثل ةلأسملا ١

 هللا ىلص ىنلا مالكو نآرقلا ىف روك ذملا دوعوملا ( ىهتنملا كبد ىلإ نأو ) لاف هللا ىلإ كعجرم نإ

 : لوقت هجولا اذه ىلعو ؛ أدبم وهو ىبتنم لك برلا ىلإ ىأ مومعلل ىناثلا هجولا ىلعو « لو هيلع

 هللا ىلإ ىهتنيف رظنلا نعمب مث ةرهاظلا ءايشالا كرديالوأ ناسنإلا نإف ؛ تاكردملا تاكاردإلا ىبتنم
 . هدنع فقمق

 : لئاسم هيفو « ىبأو كدضأ وه هنأو ) ىلاعت لاق مث
 ناكل تاندم تانآلا هذه . ةينادح ولا تايث] هنم دارا ىبتنملا هيلإ 00 ىلع 4 لوألا 07

 هناوإ ىرتتلاا هللا نأ كف رتعلا ندب ةفاس الإ هلا رم قاع.« ل اذن اهلل: ةردق اه نم مالسإلا الع فقرتي

 دا و لك ىف ءاكبلا ريكلختضلا | ناةسف دك أ اوه للاعب اقف( رداق "ل تيجوم ره" ل وه نكل ةحاو

 فرعا نداقب نم الإ نك ال "كلذ نإ و !/ةدحاازو ةذام"ق:ةثاونالاوةزوكذلاوةاتلاو توملاو

 هرمأ ناب ىلإ ةراشإ وهف داعملا نا (ىهتنملا كبر ىلإ نأو) ىلاعت هلوق نإ انلوق ىلعو « لفاع لكدب

 ا كلن كة كنك اراك اكان طعون ورا فراح اضل عفممس "توك ك رون
 هللا ةردقل ناتقوسم امهنال عضوملا اذه ىف ا لوءفمال ( ىعاو كحضأ ) 4 ةيناثلا ةلأسملا ١

 الو عنمي و ىلمعي ءاطعلاو ذخألا هديب نالف لئاقلا لوي . لوعفملا ىلإ ةجاح الف « رودقملا نايبل ال
 . ىطعمو ًاعونم ديرب



 مال للا

 ١ :. ةئتملا ا لبرتألإ ناراةؤلات هرقآ

 ىو ىهتنملا كبر لإ أَو

 2 نأف ظفالا ريسفتب اي ةجولا اذهو ةيؤرلا قزرب مش ( ىرب فوس هيعس نأَو ( لاق ىلاعت

 ريغ هب فصتي الو فاو لكنم ىفوأ نوكي نأ ىغبنيف ٠ اذك نم ىفوأ لاي ملف نيبم ريغ قلظ»
 . ىلاعت هللا ةيور

 ةرزاو رزتال ).ىسلا ق> ىف لاق ( ىلوآلا ) تايآلا ىف فئاطا ناب ىف ( ةءبارلا ةلأسملا ١

 نم الع رزولا ءاقب هنه مز, ال اذهو ةرزاولا نع للا مدع ىلع الإ لذي ال وهو (ىرخأ ردو
 اهريغ اهنغ لمختيالو اما قي الف رزولا كلذ هللا وو ًانعاطتسي نأ زاو+ ؛ ظفللا ةرورض]

 سيل ندحملا قد ىف لاقو“ رزت اهنأ ءانثتسالا ةرورض نم ناكامسفن رزوالإ ةرذاو رزنال لاق ولو

 فو : ىعسام هل نأ اهبف سيل ةينثلا ةرابعلا نآل عسي ملام هل سيا لفي ملو« ىعس اه الإ ناسنالل

 ىفو « هءاجر عطقتال ةرابعإ ءىسملا تح ىف لاقو « ءانثتسالا ىلإ أر اظن + ىعساف هل نأ كوالا ةّراغلا
 1 لدعلا ةمحرلا قيس ىلإ ةراشإ كلاذ لك « هفوخ عطقت ةراءعب نسما ق>

 ىندي ام ىلع ففطعلا ىلع ةزهحلا حتف ةرووشملا :ءارقلا ( ىهتنملا كبر ىلإ 3 را ىلاعت لاق مث

 همام ةلفوأ مافات سال ىلع رسكلاب ءىرقو « قلا وهو فحصلا ىف أضيأ اذه

 ىأ داعملا ناب ررهشملا وهو ( امهدحأ ) : ناهجو هيف انلق ؟ ةيآلا نم دارملا ام 4 لولا

 ةلثاق ن "اك هازحب مث لاق امل ىلاعت هنآل مدقت امب لصتي مف اذه ىلعو «؛ فوقو هللا ىدب نيب سانال

 ىز<و ركع ىز#< كلذ داعو « هللا ىلإ: عجرملا نإ لاق نوكي ”ىمو ؛ ءازجلا ىرتال لاق

 امب غوج رلاو ءاهتنالا ايف ىتلا تايآلا رثك أ .اكملا رسف دقو « ديحوتلا دارملا ( اههيناثو) روفكملا

 هللا دوجو ناب وه لوقف ء رهاظ عضوملا اذه ىفو ؛ رهاظ ريغ مريسفت امضعب.ف نأ زيغبم كانإل

 مث هدجوُم نم ادب اهل دجت ال ةنكمملا تادرجوملا ىلإ ترظن اذإ كناآل كلذو « هتينادحوو ىلاعت

 نيضقلا" يا 221 كو انن) "نظري هجرت لع 'قيوكتتا يلا ة5أ 15 نحأ نكم هنأ نان امير اهضد

 ادب لقعلا دحي ل رخآ نكمي ىلإ اتدنتسا نإف ؟ ع هر تانكي :راثلاو رسل لافف نان

 اذه ىف ب 0 ا“ هللاغ رد و1 تل در ا ل

 لاق هنأ لظَع ىنلا نع لاق هنأ بعك نب أ ن :ع ىرأا ناف ؛ لوقتملل قفاوم لوقعم رهاظ عضوملا

 ا 0 « دوجولابجاوىل] 0 لكبار 3 ةركفأل "بل كو لل نزل

 وهو « اوهتاف برلا ركذ اذا ه لاق هنأ كِل لَم ىنلا نع لانا را لك

 اذهب امهريغو ىهتنملاو ىعجرلا اهف ةيآ لك رسفيو غلابيف سالا ضعبامأو ءانركذ امل لمتحم

 ةينادحولاليلد امأو « دوجولا ليلد اذه , ىنعملا اذم (بيطلا ملكلا دعصب هياإ) ليق ىتح ريسفتلا
 بجاو نكي ول هنآل : دَوََجَولا بجاو هنإ ثيح نم درجؤولاب جاو ىلإ ىهتنا لقعلا نإ ثيح نف

 وود رطاعو



 ةيآلا فرت فرشة يعط نإ انة الا هتملوأ ١

 - هوودع اماومده راى ر ف 27 - هم رثشو س تا

 «؛١١ قوالا ءازجلا هب زج م 61١07 ىرب فون ةيعس ناو

 ىعسإ | هيف هلو ىعيسإ رم هنال نالا ىديردك َْق ع لعجب مث امهرد اذكب قىدصنإ ةدك 2 انك

 ّخ اهيلعداتعأ اللف هتادعو ناطينغلا تالي اوم اق 2 هنم عرفو لص و ىعس دق 5 الإ هل ل لاذ 3 43

 فشكيو هيلع ضرعي ىأ ( ىفوآلا ءازجلا هيز< مث « ىري فوس هيعس نأو ر) ىناعت لاق مث

 حرفيا ةحلاصلا هلامعأ هيرب هللا نأ كلذو ءانرك ذام ىلع ني:ءؤالل ةراشب هيفو « ءىثلا هتبرأ نم هل

 حرفل رم كم رهو ناووشملا ره اع ىلع هب لماعلا رختفيل هقاح رئاسو هكا ىر#ا 0 5 2 م

 ىرد 1 نم ره لاشي نأ لمت<و . تاتا ىرنو ' قاحخلإ ىر» هيعس نإف 0 رفاكداا نزلو ملسملا

 ىلع هأرب (امهدحأ) ٠ نارجو هيف لو 9 هيضدو هدوجودعل ى د 57 لمعلا 4 كاكا 07

 هللاو « ىري دوجوم لك ناذ كيعل ريغ انيهذم ىلع وه ) أمون م ( 0 لدعلا ناكنإ ةليج ةروص

 لاعبي ثار نع زا كاذ نأ وهو (ثلا# هجو) هيفو(ا 'عري لعفلا كعب مودحو لك ةداعإ ىلعرداق

 : (قوألا ءازجلا هازجي مث ه دعل لاق كل كيعل وهو هيلع هءأ زج ىأ كلا دنع كناس>إ ىرتس

 ىلإ ىدعتي ءازجلاو « ءازجلاب هرعس ناسنإلا ىزحي مث ىأ ىعسلا ريمض ءاملا « يناثلا ةلأسملا ١
 ىددعتو 2 ًاويخ هللأ كازج - لاقيو ) ًاريبرحكو هند اوريص ا مثازجو ( ىلاعت لاق نيا وءفم

 :الاةفزخُقلا لدماوي و :راجلا تقتصر جهنم اريج »هلتغإ لك تا ازعل لا ع. ليقاطماونالا
 ىز< مش هريد#تو 5 ءازجال ريمضلا نأ رهو را هجو هفو ,هدج>و أله ؛ ةنجلا ريخلا هلمع هللا هآزج

 نيستا ويا اناوركذ اهل ف واأل|.فاونلكا و كال ظ يذلا ىو جملا يانور نسأل طلظظ نيت او ريقَتلا نإ

 با ليقام ىللعو (ازوفوم ءازد 3 ٌوازج مج نإف) ىلاعت لاق نإو 2 حاصلا ءأزج هنالل نيدلاصلا

 . ىفوأ است ىف ىهف ماثآلا عفن عم ريثكب رثك أ اهررض متوج نإف هيلإ رظنلاب ىفوآلا نأ

 ىخارتل ناكنإف هازحي لوقن مث ىأ مالكللا ىخارتل وأ ءازجلا ىخارتل مث « ةثلاثلا ةلأسملا ١
 ناهجولا لوقن ؟ملاصلا هنم دارملا نأ رهاظلا نأ تبث دقو ؛ حلاصلا نع ءازجلا رخوي فيكف ءازجلا
 نامز لوأ نم ىلاعت هللا نآل ترك ذ ام عفدي ىفوأألاب فصولا نأ وه لاؤدلا باوجو نالمت<

 ةراشإ قدر لوق 1 ا ىهو ٠ قولا ءازجلا هل رءقاو هريخ ىلع ءأزج هن زج حاصلا تو

 هنأكف ةيؤرلا ىهو (ةدايزو ) ةنجلا ىهو ( ىنسحلا اونس>حأ نذلل ) ىلاعت هلوقك راصف ةدايزلا ىلإ

 لجستاهناف تاوصاألا كلذكو ًامامت ةيفا_غوتوفلا ةروصلاك ريثألا تاحول ىلع ىه اي ةتبثم هريغو ناسنالا لامعأ نأ الع تبث. ()

 نويزفيلتلاو ويدارلاو . ةيتوص تاريكمي تاوصاألا كلت عامس ءايلعلا عاطتسا دقو نامزلا مدت انع دعتبت مك ريع  تاحوللا ىف

 ٠ ًاثبع اهظفح نوكي نأ لاحف © باسحلاو ثعبلا ىلع ةلدآلا ,:مو ةرهانلا ةردؤلا ةلدأ نم اانهو كلذل ةرغصم ةلثمأ



 ١ 2 عسا اماالإ ناسنالل سيل نأو : ىلا هلوق

 ًاريخ لاني ال اخلاص لمعي مل نمو ًاعفن ىدجنال 1 ةسعانانل ةارشا ع 2 21 نأ

 هشو٠ ع دح أ "هنع لمحتي جا اناا نيعلا هش كركي 33 ال دل نأ رهظي و ل

 ل 3 ًاضرأ

 ىف نأب هيلع ليقو قلا وهو ماع هنأ ( امهدحأ ) ناهجو هيف (ناسنالا سيا ) « ىلوآلا إل

 ناسناللف عفان ًاضيأ .اعدلاو تيملا ىلإ لصي موصلاو ةقدصلا نم بيرقلا هب ىنأي ام نأ رابخألا

 تاوذلا . مسام قف ىهو (اشلثم] تع لو ةنيداب اح نيوز كاست قا لات اننا عيش ل ءيت

 هل سيلف :هتقدص هل نوكي ال نامبإلاب بيرَلا .ةقدص هل نوكي 3 ىف عمد مل نإ ناسنإلا نأ هنع

 فامضاالاب و ةرشعلاو. لاثءالا, .نسحلا دعو امل لات هللا : لرتف ةنايزلا امأو نعل اهل

 نذإ متنأ ليق نإف « لاث.اآلا ىف ىعس دقف هب لضفتي ام هللا هيت: 0 ًايجار ةنسح ىتأ اذإو ةفعاضملا
 ىلاعت ةلوق ىإ لاق ؛ هلإ ل اذإ اذك ىف ىعس .: لاقب © ءىثلا ىلإ ةرداللا لغد مناح

 لوقت هبف ىعسام الإ لاَقا مترك ذ ناك ولو : لمع 0 نالف ىعس لاقي لمعلا هانعم ( ىعسامالإ )
 0 9 دارملا 12 مل ) ىعسأم الإ نادال ا ( ىلاعت هلوق نإف ةدايز نم دب ال اء نبب,جولا ىلع

 لاع وأ « ىعبام رجآ الإ وأ ؛ سام تارت لإ هل ضيا ترك دام لع دارملا )ب 2( اف 22 كل

 نأ ( ىناثاا هجولا ) ةءايقلا موي هللف هل نذإ» طابحإلا نع نوصد هل ظوفحم ىعسام نأ دارملا نأب

 86 هلام الإ تاتالل كايلا) 'هلوق نأب“ليق و تضطوهاو مازال "نود رفاكتلا'ناشن ًالاإّقف ثا آلا
 ناسنالا لعجو مل سو هيلع هللا ىلص دمحم عرش ىف هخسن ىلاعت .هللا نإ مث مدهت نم عرش قناك

 هلوقف ر ؟ذام ىللعو ٠ قملا ناب ام دعب فاكتلا اذ-ه ىلإ ةجاح ال ذإ لطاب رهو عسب ملامو

 رحب مث هلخدي ناصقن الو ىلاعت هللا دنع ظوفح ىعس ام نيع هل هأنعم هتقيقح ىلع ق“ ( ى ام)

 «(هئلز ةيرخ ةوذ لاعت ءو وكر مسفنولانت لاق 7
 لات ةلو5 ولالا راؤظأ اة ودسصم انوك ل رت 5 ةاودصم ذالك امكن 4 ةيناثلا هلأ "ا

 قاخ اذه لاقي ًاريثك .ىحب لوعقبلل ردصملاو  ىعسملا ىري فوس ىأ ( ىرب فوس هيعس نأو.)

 . هقول ىأ هللا

 رر مثلا لون « لمع لكنايب وأ ةحلاصلا لامعألا باوثث نايب ةيآلا نم دارملا ( ةثلاثل ةلأسملا ١

 هلرق ىف ماللا هيلع لد تاريخلا نايبل هنأ رهاظلاو هب بقاعم رشلاو هيلع باثم ريخلاف لمع لكك اهنأ
 هل دهُشيو « هيلع اذهو . هل اذ_-ه لوقت راضملا دوءل ىلعو مقانملا دوعل ماللا نإف ( ناسنالل / 00

 لضفالا بلغ اممتجا اذإ نيرمألا نأب لوقي نأ لوألا لئاقللو ٠ راضملاو عفانملا ىف هيلع دهشيو
 ءازاهيزجيمث)ىلاعت هلرق هيلعلدي ًاضيأو ٠ روكذلاعم ثانإلا تعمتجا اذإ ركذت ةمالسا|عوم<

 ' د كوفكلا نود أ ملا و ةكسلا قام 2 هن ع ١ لرسل لارا

 سلا ىلع ثحلا دايزل ليقتسملا نود ىضاسملا ةغيصب ( ىعس امالإ ) « ةسعبارلا ةلأسملا م

 2 1 11 لوقت! طبت ام الإ نال نايل كنت 5 5 هنأ نك هواارولو حلاصلا لمعلا

 ام
 ىف
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 لود ىعس 2 واقرا 9 0 3 *«2 ىرخا كاد 1 م

 هيلع ميهاربإ نومظعي اوناكنوكرشملاو نيدوهتهو نيك رشم اواك مهو هيلاو- نما#رمآلا رثك أ

 ركذي ىذلا ءافولا هنأ ( امهدحأ ) ناهجو هيفف (ىفو ) لاعت هلوق امأو « مهابأ هنوكسل مالسلا

 هنأأل رهاظ وهو « لنقو لتقو عطقو مطقك ىفوو ىفو لاي ةغلابملل ديدشتلاف اذه ىلعو ء دورعلا ىف

 ءاليلاوط اذه نإ ) ىلاعت لاقو ( ايؤرلا تقدص دق ) هق> ىف دروو ؛ حبذلا هنبا عجضأو رذنلاب ىفو

 ىأ هافو لاقي مامإلا ةيفوتلاو ماقلا وهو ءافولا نم ىتلا ةيفرتلا نم هنأ ( امهناثو ) ٠ ( نيبملا

 طعأىأ او دقو ) نومأف تاك هبر مهارإ لّتاذإو ) هلوق نم و اذه ىلعو ٠ ًامات هاطعأ

 حدم ( ىد.ك أو الياق ىطعأو ) هيف ىلاعت لاق نم دض ىلع رهف اذه ىلعو « هندب ىف هللا قوقح

 الإ ادبع دوعي مل هنأ ىهو ةفيطل هيفف هتيفوت ناب امأ لوقت « مالسلا هيلع ىموم فصي ملو مهارإ

 سيل نرأ) مل.ف , هل هللا رفخي ملو دهعلاب ىفوو رفغتساف ( فر كلرفغتسأس ) هيبآل لاقو ؛ هب ىفو
 هنالن مالسلا هيلع مهارإ 3 اما ااا يرسل ل1 اووي انا دب(” ايدج | ناسا

 ناكاعووأ» م 07 هنوك دحأ ركحتب ؛ لو نينلوللاا و انيكلعشللاو دووعلا نيب هيلع اق

 (ىرخأ دزو ةرذاو رزت : الأ )+ ىلاعت لاق مث « مالسلا هيلع ىموم فاصو ىف نوفقوتي نوك رشملا
 : لئاسم مض ضوملا اذه نس ىذلاو مكتالملا ةاروس اع رق مدقت دقو

 هلوقب هنيب ام وه ( ىموم فد ىف امب ) هلوق نم دارملا نأ رهاظلا نأ انيب انأ 4 ىلوآلا ١

 (اههدحأ )نيبو كااذهأ | اوهدرز و رات ملم: ريدقتو ام نع هل

 . لوصأللا (امهناثو) قيأو ريخ ةرخآلا نأ دارملا

 مزال هلق مبا: تفيذ2و نزال هل كلا هلأ ؟ هلي هلا نم ةفيفخ قار الأ ) ( ةينا لا ةلأسملا ١

 امف مزاو٠ عمو ارا اعف اهدعل نوكي ام دنع مزاللاف ؛ ر ماج ريغو راج ها

 هبش نع جرخ و لعف ىلع هلاخدإ نكمال لعفلاو « ىنعملاو ظدللا ق لعفلاب ةهشم امنال فيفختلا

 هالك كلم مدنا لففادح/ ردفرن هش زر نركن ازاراص كلك غفل

 اذه هيه ودلال .ىسملا رزو نأ نايل ةروكذم ةبآلا لئاق لاق نإ 4 ةثلاثا ةلأسملا 0

 ان رخل اعاد لك ملعيف اهرزوب ةلمثم نوكست ةرزاولا نآل ةدئافلا هذه لصحت ال مالكلا

 ةرزاولا ند دارملا نآل كلذو « تننظ 6 سيل لوقت غلبأ ناكىرخأ رزو ةغراف لمحنال لاق ولو

 اع نكي مل نإو ٠ ل#ا ىناقش لاقي 5 تامحو ترزو ىلا ال لاو رزولا اهنم عقوتي 0 2
 نوككتف اهويغينزإو, لمحتت فيكف كلذ,اهنم عقوتي فلانا كادوا زؤر ل ملاذإو ؛ ل لاهل

 دل 10

 هل نيب امل هناف فاكملا كلاأ ناب ةمثت ( ىعس الإ ناسنالل سيل 3و رو ىلاعت هلوقو
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 ريغ ىلوتلا ىف وهف نئاكب نيمآلا نم دحاو الو « رذعيف الصأ ةوعد هغلب امو ًائيش عمسي ملوأ
 :' لئاسمو ةنفزو ”/رواذعم

 ال اهذ ام داراا نوكي نأ ( امهدحأ ) نيهجو لمتحي ( ىف امب ) ىلاعت هلوق ( ىلوآلا ةلأسملا ١

 ةروكذه رومأ هذهو ؛ كلذ ريغو رشحلاو دي>وتلاب أبني ل مأ لوقي ىلاعت هنأكف , اهف هنوك ةفصب
 مالكلاذاذه ىلعو هتللك ىننلاهب أض ونام أض ون املا ريغب أضون يلا لئاقلا لوي: هلا ىمو٠ فد َْق

 امب دارملا نأ ( امهناث ) ىسوم فد ىف امب هلي ىنلا مأبن باتكلا لهأو كرشملا نآل لكلا عم

 ةرجلا ىف امب اال ةبرقلا ىف امب أضوت لاثملا نم انركذ اهيف لئاقلا لوقي ا. اهيف هنوك عم فحصلا ىف

 . هب اوئبن نيذلا مهنأل باتدكلا لهأ عم مالكلاف اذه لعو هسذنجال كلذ نيع ديريف

 ةقاضم ان ركلاوأ ةريثك اقنع ابن زكا اك )27+ ميهارإإو ىنوم فحص ع ةيناثلا ةلأ ملا ١

 (حاولالا ذخأو) ىلاعت هللا لاق : ةريثك اهنأ ره الا ؟ ( مكبولق تغص دقف ) ىلاعت لاق ؟نينثا ىلإ

 ٠ ةفيحص مول لكو ( حاولآلا قاأو ) ىلاعت لاقو
 ؛ ىرخأ رزو ةرزاو رزت الأ ) ىلاسعت هلوق لوقن ؟ اف ىذلاب دارملا : 4( ةثلاثثا ةلأ لاا

 ىلعو حتفااب نأ أرق نم ةءارق ىلع ةروكذملا رومالا نم هدعب امو (ىعس ام الإ ناسنالل سيل 3
 05 وهن '(اهنج] 7, رجرا دلت نرتلا كيرز نإ مارار "لوكا ب

 4 ميهاربإو ىسوم فد نآل ؛ هريغ لمتحا امتإو؛ رهاظلا وهو ( ىرخأ رزو ةرزاؤرزتالأ )

 ىلع ل | عيمج نكت أهف ناف ٠ ؛ حتفلا ةء ارق فالخب دوصقملا مظعم اذه سيلو , طقف اذه اهف

 . ىلوآلا فحصلا ىنا اذه نإ ) ىلاءن هلوق هيلع لدي ىلوآلا نم ريخ هدا نأوه ( اهناث ) نيب ام

 هللا لخم ملون ؛ 9 بتكلا ىف ةروكذه اراك نيدلا لوصأ ( اهثلاث ) ( ىسومو ميهاربإ فحص
 ةرياغم هنيد عورف نآل . عورفلا ىف دارملا سيلو ( هدتقا مهادهف ) تلي هيبنل لاق اذهلو ءاهنعأب راك

 . كش ريغ نم مهيد عورفل
 هيف لهف ( ىلعألا كبر مسا حبس ) ىف لاق اك لقي ملو انهه ىسوم مدق 4 ةعبارلا ةلأسملا ١

 مههالك ىف ءارس ريخأتلاو ميدقتلا لب « ةدئاف هل بلطي ال ءاحصفلا مالك ىف اذه لثم لوقن ؟ ةدئاف

 راذنإلاو رابخإلا درج كانه ركذلا نإ لاقي نأ نكميو : باوجلا اذه ىلع رصتقي نأ حصيف

 فوح لبق ميهاررإ فد دوجولا بيترت ىلع كانه ركذف .راذعأللا ءافتنا ناب دوصقملا انههو

 نإو « مهاتك مدسقف دوهيلا مثو باتكسلا لهأ عم مالكلا نإ انلق دف انهه امأو : لازنإلا ىف ىسوم

 اهيف اورظنا مهل لبق هنأكف : دوجولا ةريثك تناك مالسلا هيلع ىموم فحصف ماع باطخلا انلق
 تناك اسلف عقاو رشحلاو قدص ديحوتلاو لسر ىموم لبق نم لسرأو ٠ قح ةلاسرلا ناءاولقت

 ظعاوملا تناكو ةديعب تناكف ميهاربإ فد امأو : ابمدق دوجولا ةريثك دوهللا دنع ىشوه تضص
 اهركذ رخأف ىءمود فحصك م6 مف ةرووشم ريغ يف قا

 ىف ىلتبم ناك هنآل . مالسلا هيلع هركذ رخأف ىموم هللا ركذ ام ًاريثك ( ةسماخلا ةلأسملا
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 ةذاع نآلف فرعلا امأو « هب لصح ال هنإف « رزولا لمح لجأ ءاطعإلا نم عنم هناله لدقعلا امأ

 ام قيلي ىذلاو « عنتماو ءاطعإلا مزتلا ثيح هب في مل وهو ءدهعلاب ءافولا برعلا نم ماركا

 هؤاطعإ بجو ام ءاطعإ ىنعي « ايندلا ةايحلا الإ دري ملو انركذ _.رع ىلوت «لوقن نأ وه انركذ

 ىلاعت هلوق ةلباقم ىف ( بيغلا لع هدنعأ ) ىلاعت هلوقىف عقيو ؛ةرخآلا رومأ حالصإل بحيام ةلباة ىف

 112 رنا تح ف اع ايل مأد) لات هلوؤلا ةرخآلا ىف امْو ابيع ملعي مل ىأ ( ملعلا نم مهغلبم كلذ )

 هلوق ىلإ ( لض نع لعأ وه) هلرق ةلباقم ىف ) ىرخأ رزو ةرذاو رزت الأ ؛ ىفو ىذلا مهارإو

 لاح نيب امل ىلاعق هللا نإ لاقي نأ نكمو « ءارجلا نايبل ًاعيمج نيمالكلا نآل (اًؤاسأ نيذلا ئرجيل)

 لهأ ناب ىف” عرش هللا تانب ةكئالملا نأب نيلئاقلاو ىزعلاو تالل نيدباعلا نيدناعملا نيكرشملا

 هللا 20 كاك كراون لاكن ذأ نع ىلإت ىذلا كرش ال اح مق ازإاق دق لاق و تادكللا

 لاقف بيغلا لع لهف كلا ك2 ناكر غلب امو « ىلاعت هللا قوةح نامزلا نم اليلق ىطعأو بانك

 هلعفب ذخاؤي دحاو لكذأب اهيف دجوو « ةمدقتملا فحصلا ىف مهلع لزني ملو مهتك ىف د ري ل ايش
 ىلوتملا نأ ربخي ( ىفو ىذلا ميهاربإو ىسوم فحص ىف امب أبني مل مأ ) ىلاعت هلوقو ٠ هلمعب ىزاجو

 . بادكلا الها وف اروكدملا

 رفاحو ؛رفحت ال ةباصلا ضرآلا هو ةيدكسلا غلب نم وه ليق ىدك أ © ةسماحلا ةلأملا

 لاقي عنملاو درلا هنأ رهظآلاو « رفاحلا ىدك أ لاقي رسعت وأ رفخلا هيلع عنتءاف اهيلإ لصو اذإ رثبلا

 لهج دارملا ن1 وي ملع دق ( ئري وهف تقلا ملع هدنغأ )كلاس ذل زار نتا هكدكأل

 لع 2 تعوعلا معلا اب اعلا ملدعو لابقإلا ىلإ ةجاحلا عم ىلوتاا حبت نايبو هتجاحو ىلوثملا

 وهو ةيؤرلا لود> وهو ىل وتلا زاوج تقو ناب 2 ) ىرب وهف 0 هلوقو قاخلا نع بئاغ رهام

 ىدوهب ىداحلا نآل ؛هآر ايف دحأ ةعباتم بوجو قبب ال كانهو « هيف ناعإلا عفني ال ىذلا تقولا

 هأر ثيح بيغلا مع له ىلاعت لاف ) عامسلا هيقثي ال هئيعد هدصقم ىدتمملا 01 اذاف قيرطلا ىلإ

 لوءفءنوكينأ لمتحي (ىربومف) ىلاعت هلوقو ىلوتفىصعف ًايرصب العرب ًايرظن ادلع هءلعإنوكي الف
 ريغ هرزو نأ عمسي ملأ لو هرذو نأ ىرب وهف لاق لكيلا رست لل متو بطل

 هريدقت لودفم هل نوكي ال نأ لمتحيو « ًاروذعم نوكيا للا مدع نعلفاغو لملاب ملاعومف لوخت
 . ريذنو داه ىلإ جاتحم ريغ رظن ىأر ىري وهف

 للوأللل ةداض» ىرخأ لاح ( ىفو ىذلا ميهاربإو ىموم ف ىف ام دب ١ مأ) ىلاعت هلوقو

 كلي الب كى دلارو:» ةلدما يور الل اهاغا الطن وعلا ملع نم نإف قلطملا لوجلا وهو ىلوتملا اهيف رذعي

 ىلوتلا هلزاخل لكلا لع له ىلوتملا اذه لاقف سعؤب ال ًاضيأ مئانااك قالطإلا ىلع لفاغلا وهو ًاقلطم
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 «؟هود ىري وهف

 : لئاسم هيفو ىرب وهف

 ىنلا يدع الج ةريعملا ن ةكلاولا ىادلا 515 نيرسفملا ضعب لاق 4( ىلوآلا ةلأسملا ١
 لاق مث ؛ , كئابآ ن نيد كرفت مل: لجَر هل لاقف انوع 1 ف ةيكم ىلا ترثأو ؛ هظعو عمسو هيل

 ظعولا نع وتو « همزتلا ام نكعت هاطعأف أذل رازروأ لدعل كح ناو لانك اطعام لالا

 ناك « هنع هللا ىضر نامثع ىف تازن : موضعب 0 هللا ىلص ىننلا نم مالك ل عامسو

 كلام ىفي نأ كشوب : حرس ىأ نب دعس نب هللا دبع همأ 0 رحل ملا / ,ثك ءاطع هلام ىطعي

 انأ : 0 هل لاقف :: ءاطعلا تنمي ىل للا الفحل نأ وح رأي ىذ المل ان) ١ كاع هلال اقف كلاسعات

 تازنق « ءاطعلا نع هدي كسمأو بلط ام هاطعأف , اذك عم كنقان ىطعت نإ كب ونذ كنع لمحتأ

 ىخذر نامئنع لاح رهاظو ؛ رهتشا الو كلذ رتاوتي مل هنآل ؛ هرك ذ زو ال لطاب لوق اذهو ؛ ةبآلا

 : لبق نم ملسو هيلع هللا لص هيبنل لاق امل ىلاعت هللا نإ لاقي نأ قملا لب ٠ كلذ ىبأي هنع هللا
 6 0 هعاونأ ةلمج نم ىلوتلا ناكو (ايندلا ةادحلا الإ دري لو انركذ نع ىلوت نبع ضرعأف)

 ىذلا تب أر فأ ) لاَمف ؛ هريغ ليصحت ىف ىعسيو « ءىثلا كلذ ركذ سلا رضتحال ءىثلاب لاعلا نإف

 . 6 تنغلاب ملعأ اتساع( 0

 ناب نم مدقت ام وه لوقن ؟ وه اذاف , هيلع اذه بترت, ًامالك ىضتقت ءافلا ( ةيناثلا ةلأسملا ال
 زجل نأ نب امل لاعت هللا نأ وه : ةريدقتو ءارملا يرسحلاو ,ىسملا لع وو مردف هللا ملع

 نايتالا نك ملف 2 مثإلا را ءاك بذت< ىذلاوهنسجيلا ن :ناسحالاو ةءا سالا لع هعوقو نم دبإل

 دعب الإ هيلوت نوكبال ىلون نم اذه دعبف . هعابتأو لسو هيلع هلك مالك عامس نع ًاينغتسم
 راقتفالا ةياهنو ؛ ةجاحلا ةياغ

 وهو لجرلا كلذ وهو « مولعم ىلإ دئاع نيرسفملا ضعب لاق ام 1 ىذلا 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 (ان ركذ نعياجلاوت يع :نضرعأف) لبق نع لاق«ىلاعت, هللا نإف . روكيفنونل] ديلع هنأ ةعاظلا يكل ١١

 ( ىلوت ىذلا تيأرفأ ) لاقف نيدناعملا نم دحاوب صت# ريغ ضارعإلاب رمآلا نآل مؤلعملا وهو

 ( ىلو: نمع ) هلوق ىف نم نآل « اولوت نيذلا لوقي نأىغبني ناكل يق نإف : هركذ قبس ىذلا ىأ
 . مهلف لقي ملو ( هلذ ةنسحلاب ءاج نم ) ىلاعت لاق عاش ريدك ظفالا ىلإ دوعلا لوقت ؟ مومعلل

 رادقملا وه مدقت ام ىلع لوقن ؟ هنم دارملا ام ( اليلق ىطعءأو ) ىلاعت هلوق 4 ةعبارلا ةلأسملا 2

 نإ لئاق لاق ول اذه ىلعو , لككلإ طءد لو هنع كسمأ ام وه (ىدك أو) هلوقو ؛ دياولا هاطعأ ىذلا

 هلوقل قبب الف ًاضيأو « هيلع مذيال عانتمالاف ؛ قححريخإ ناكءاطعإلا نال ًامومذم نوب ال ءادك إلا
 فرعلاو لقعلا نع مبجورخ ناب هيف لوقت  امومذم نوكي هسفن ذئنيح ءاطعإلا نآل , ةدئاف الياق



 ةياآلا . ىلوت ىذلا: تب أرفأ هلا هلوذ ١

 هسمورص رثو رثاظو 1 سس ه6 ا

 ادشجلا مع دع «عد 01 ال 0 عد 1 كرش

 تابمآلا نوطب ُّق هلآ انلا عيمج 05 نأ ىلا نانلا عيمج لآ دع )م ؟ اكنأذإ

 هلوقو٠ باطخلا ةلاح نيدوجوم ا عم باطخلا لون انال 0 كلذ ذل لون ؟ ةفسالفلا لوق وهو

 ىلع لازءإلا تقو رضح نم عمو « لوق ىلع لازنإلا دعل نم لك عم باطخ ( لعأ وه ) ىلاعت

 . ةنجأ اوناكممو ضراألا نم ءالؤه لك نأ كش الو« لوق

 رم را جورخلا دعب و « تابآلا نؤطب ىف نيذلا مه ةنجأللا 4 ةمبارلا ةل أسما م

 نطب نإف ؛ ةردقلاو ملءلا لاك ىلع هيبنتلا لوقن ؟ (كتامهأ نوطب ىف) ىلاعت هلوق ةدئاف اف« ما

 . دابعلا لاح نم رهظ ام هيلع ىخ ال اذ نينجلا لاحت ملع نمو ؛ ةملظلا ةياغ ىف مالا

 ًاملاع هنوكل ريرقت ( ب ملعأ وه ) هلوق نإ اناق اذإ : لوقي نأ لئاقل 4 ةسماخلا ةلأسملا 0

 ؛ءازجلل نايبو ديك أت هنإ انلق نإ امأو ؛ رهاظ هب هقلعت ( كسفنأ اوكزت الف ) ىلاعت هلوقف « لض نمي
 هانعم لوقت ؟ (مكسفنأ اوكزت الف) هب قاعتي فيدكف . اهصاخشأ نادبأ ىلإ اهديعيف ءازجألا معي هنإف

 ماعلا نآل « باذعلا عي الف ءازجالا تقرفت اولوقت الو . باذعلا نم كسفنأ اوئربت الف ذئنيح

 ؛هيلإ اهديعيف هءاز رجأ ملعإ ىأ (قنا نم ملع ءأ) هلوق اذه ىلعو ؛ ةداعإلا دنع مكب ملاع ءامشنإلا دنع مكب

 لع مدقأ اب هيثيو

 اذهو . رافكسلا عم ( لوآلا ) تالاهتحا ةثالث هيف ؟ نم عم باطخلا « ةسداسلا ةلأسملا ١

 نمهدعب و باطلا نامز ناكنم لك( ىناثلا ) مطوق ماع درف « هللا هملعي فيك اولاق مهن] انلوق ىلع

 نع 7-0 ءأف ) لاق امل ىلاعت هللا نأ وه :هرير#تو ؛ نينمؤملا عم وه ( ثلاثلا) رافكتلاو نينمؤملا

 2و ٠ قملا ىلع كنمم نمو كنوك ملع دق : ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق ( ان كي

 25 ؛ لالضلا ىلع منأو قحلا لع تن هن اولوقت الو . مهنع ضرعأف ؛ لطابلا ىلع نيكرشملا
 0 ؛ 5 نمو ق'أ نع زو وف 2 ىلاعت هللا ىلإ مالا ضوفو ؛ كلذ لثع منواباقي

 لالض ىف وأ ىده ىلعل مك ايإ وأ انإو ) ىلاعت هلوةك وهو رهظأ خوسن» ( ضرعأو ) لاق نم

 « نينءؤالل داشرإ هنإ : ثلاثاا هجولا اذه ىلع لاقي نأ لمتحيو ؛ رومآلا ةلمجب ملعأ هللاو ( نيبم
 اوكزت الف . كموي رخآ ىلإ مكقلخ لوأ نم مكل ام ملع ؛ نونءؤملا اممأ < ملعأوه : لاقو هللا مهطاخن

 دنع ساألا نإف ٠ قنأو تتر را ل 1 ل نر حلو رات دام كسقنأ

 اهيآ مكصاللخ وعطقت ال ىأ . ةبقاعلا نم فوخلا بوجو ىلإ ةراثإ وهو را هجاووت 2 هللا
 :انثأنإ نموه انأ : َلْوَعَي نم لوق دب و. اذنهو : قتاا لع نوكي نم ةبفاع مدلل نإذ ء« نو:ءؤألا

 . ةقاخلا ىلإ فرصلا هللا

 بيغلا لع هدنعأ ٠ ىدكأو الآ ىطعأو ؛ ىلوت :ىذلا تيأرفأ ١ ىلاءآ لاق مث



 4 ةيآلا . ةرفغملا عسأ و كبر نإ : ىلاعت هلو
 مثدن 5 هرث.2 ه هس سا ل

 ةنجأ متأ ذإ و ضرالاأ نم م < | مكب لع أم ةرشللا عادا

 سيادمع اس رث سو ع ل 0 را 2 4

 +0 قنا نم لعأ وه ايكيا ا 2-0 مكتناهمأ نوطب :

 ىف مالكلا ءادتبا( نو.ذت< نذلا) انلوق ىلع كلذو ( ةرفغملا عساو كيرذإ رز ىلاعت لاق مث

 , روفغم نيعصلا]ةنيذ كلدك تاكقلا ينعو ل رو عيون داو" رع ندا نال 01 وعلا 2

 اا ندذلا الإ ةرفغم مهلإ لصت مل نم قب ملف « بنذلا روفغم بات اذإ رئايكلا ىلع مدقملاو

 ةرفغملانع.ىسملاجرخأ امل ىلاعت هنأ وهو « فيطل رخآ ىنءم هيفو ةعساو ةرفخملاف ؛ الع اورصأو

 ناسحأ نم. لكةرفغم هللا .دارأ ولو. ىلاعت هللا ةئيشع كلذ لب  اهبف قيتضلا سيل كلذ نأ نب

 لكو ؛ حيبق ىلع الإ نوكيال وهو ؛ رتساا نم ةرفغملاو . هت رفغم مهنع قضي ناكامو ؛ لعفل ءاسأو

 هملا ىزاج نهب ناك ءءاتيشم ارط ةمودجبةقلا يت لل] نينا را ةاكفر فرك )اذ اذ هنا فاك

 . هلعف ام رتس ىلإ جات< هنم لقأ وأ ممردب ةحضاولا هتمظعو « رهاظلا هئانغتسا عم ىصحت ال
 اركزتالف مكارءأ نوطب ىف ةنجأ متاأ إو ضراألا نم 3 أقنأ ذإ مكب لعأ وه) ىلاعت لاق مث

 نمي ملعأ وه )هلوق نم م امل ريرق: وه (اهدحأ) هوجو ةبسانملا فو « قتا نمي ملعأ وه كسفنأ

 ىلالا تيبلا ىفو « ملظملا ليللا فوج ىف ًاروءأ لمعن نحت : لوقي رافكسلا نم لماعلا نأك ( لض
 هللاو « مكتامءأ نوظي ىف ةنجأ منأو مكلارحأ نم ىنخأ ملمع سيل : اقف ؟ ىلاعت هللا ههلعي فيكف

 , هللا ريدقتب هيلع امه ام ىلع الصح ىدتهم او لاضاا ىلإ ةراشإ وه ( اهناث ) لاو>الا كلتب ملاع

 دته. هنأ ضعبلااو  لاض هنأ ضعبلا ىلع بتكف ٠ تابمألا نوطب ىف مثو م ملاوحأ لع قحلا نإف

 : نورفاكلا لاق (اولع امب اوءاسأ نيذلا ىزجيل) لاق ال هناآل كلذو « ءازجلل باح ( اهنلاث )

 َْق ءازجاللا نم دي ز نايم أ دعت ءأز زجالا عمج و :رشحلاب الإ ققحتي ال ءازجلا اذه

 قفو ىلع هتردقب امعمجي.ف ( مك أشأذ ذإ مب ملعأ وه ) ىلاعت لاذ ؛« نك. ريغ طالتخ+ا ريغ نم هندب

 : لئاسم هيفو مك أشنأ ام هيلع

 تقو مكلع ىأ ( ملعأ ) هيلع لدي ام نوكي نأ لمتحي (ذ] ) ىف لماعلا ( ىلوألا ةلاسملا )

 ع ملعأ وه) هريدقت ن 0 1 هنوكل ًاريرقت نزكيف م نوكي نأ لعءتحو ؛ءاشنإلا

 - تلال نم متاشنإ لاحا كذا ب هلع نك كف ىف متنا كب لوي مث « مالكلا م مّ دقو

 نم هنإف مدآ لاق نم سانلا نم ( ضرآلا نم )هلوق نأ | 16 انركذ 4« ةيناثلا ةلأسملا ١)

 . ةفطن ريصي مث , ءاذغ ريصي هنإف « بارتلا نم هلصأ دجأ لكنأ انررقو « بارت

 نآل. « مدأ ل ! ( ضرآلا نم مك أشنأ ذإر) قرص ندد لئاق 0

 لاع هلو نايات 0ك نكي م هنإف 2 هريغ ىلإ دئاع ( مكتاممأ نوطب ىف ةنجأ متن أذإو)

 لو دس رظاعاو

 محن م



 ةيآلا ١. مثإلا زئابك نوبذت نرذلا :ىلاعت هلوق م

 ليقو « هل>تسم رفكي ام رئابكلا ليقو ءايندلا ىف ًادح هيلعبجوأام ش+لاوفلاو : ًارهاظو ًاكرص

 فر رعت تافي رعتلا هله 0ك ةلزبعملا بهذم ىلع رهو ةيوتلا لعل الإ هلعافأ هّلنأ رفعل الأم رئايكلا

 نشحاوفلاو ؛ مظع اهرادقم ىلا ىه رئابكلا نأ انركذ دقو , ةقوف وأ ءافخلا ىف هلثم ره املا

 لاقي كك ةيفيكلا ىلإ ةدئاع ةفص ةشحافلاو ؛ رادفملا ىلإ ةدئاع ةفص ةريبكلاف حضاو امحبق ىلا ىه

 . ةيفيكلانايبل رورظلاو ةيمكلانايبلةريبكلاف نوالا ةرهاظ ةريبك ةخطل ضارب هتلاع صرالا ىف الثم

 ةفلاذ و ةريثك هللا معن نال  ةريك نوكس: نأ ةياصعم لك ىف لصاألا نإ اناقام ىلع لوةنف اذهىلعو

 كارب ىلع نالدب ال امال نايسنلاو اط4لا هدايع نع .طح ىلاعت هللا 3 ريغ ٠ ةميظع ةّددتس منملا

 ةرظالاو نيا رم لآ ةرد ةينغلاو ةيذكداك م هدر»+و هيكل أ دايعلا َْق ةمومعل امإ 2 مظعتلا

 ءانغلا عامسا نإ انب امأ لاق اذهو . راصعءألا عيمج ىف ليلق اهنع بنتجلا ناف ؛ ةيش اهفىلا 4 ةلاو

 اعلا تدادءفقسفيال كلذرم | نود ةعبال ءدل لهأ ن "مه كههمع أ نإو٠ 4 قس نانو 3 ىذلا

 1 الدر # ةويكللا اذكت سان ركل مظعتلل اكرات هودعي مل نإ ءالقعلا نأ نم انركذام ىلإ

 (نرك بعالا نم رثكي وأ ءاسذلا عبمل ناك اذإ ق: 5 ملاعلاف صاخثاللاو تاقوالا فاالتخاب دومألا

 ثقؤخالاكلذك و ”كلذكن ركيال هل-لئشال ىذلاغرفتملاو ةعابلاو لذلذلا هيكل أكس

 هوءورظخ نظ 0 كاكا ملعام الإ ة 6 نيك كد لك اذه لعو٠ تقولا كاذ ريغ َّق بمللاو؛ 0

 1 5 ربان 0ك نع هرفعو هللأ لضفب

 ا ىلع وهو همم الو نم وما هدصقيام ( امدح ل : لاوقأ 4 قو علا ْق 4 ةمراخلا ةلأسملا 0

 َْق مدنو نمؤالا هب 4 ىلاي م (اهناثو 0 هكع ءاع عمجأو هم زع ع ةناكف 0 اذإ ملي مل نم لوقا اذه

 نذلاو ) ىلاءت هلرق اذ_ه دي ؤرو هقرافو هسم هنأك نوجا" نفسه دوق ىذلا يللا شي اهو لاذع

 نم ريغصلا ميلا 60 2 ( 3 ) ممونذل أور ف هللأ اور ذ موس فن اردلظو ا اولعف اذإ

 اذه لعو ٠ 5 نم لاق اذإ ماعطلاب لأ لاقيو « ليوط ثيل ريغ نم الوزن لزن اذإ ملأ نم بنذلا

 :ناهجوهءفذةيحو شح اوفلا نم ا كازذ نوك 3 ) أ ( 8 07 لدهتع ىللا الإ هلو

 لك نال عطقنم 02غ ( اموناث اند اغلا نم َسِول مهللا نال مطقنم انة (اهد>أ)

 هللا لاق اذطلو ؛ ةش-افو ةريبك ىبف هيلع نوكي نأ بى امو ىلاعت هللا بناج ىلإ ترظن اذإ ةرصعم

 الإ ةرصعم لك شحاوفلا لاقي ايوفأاا مم قئاساا كاحت هللأ نأ ريغ ) ةشداق ولعت اذإو) لاعك

 ّ ىلا ريغ شخحاوفلاو هردقتو ريغ ىعمع الإ ) امنا ( هنع وعفلاب اندعاوو 8 ىلاعت هّللأ هاتفا 8

 ناك نو .؛ ةمداقلا نيع 4 0 ناواترغ ناجرلا كافرا كأي ننيمتال ناكنإ فصولا اذهو

 ئذلا لك ملا ٠ نم خا وه (امل 3 هو ) ادا نآنب 1دنك ايلف رواج امال اك ثمل البلا لاقي ”هريغل

 4 وبرد ال لاق 4 أكف هن وب رقي الل 3 ىلع لدي كلذ نال ( تويت ”نيذلا ( ىلاعت هل هلو هيلع لدي

 . مهلا رهو ةعفاوم ريغ نم ةبراقم الإ



 / ةيآلا . مثلا رئابك نوينتحي نيذلا : ىلاعت هلوث

 : لئاسم هيفو ؛ ىدتهاو نس>أ نمو لضو ءاسأ نم ىلع اي« ةءاسإ

 ثيح لابقتسالاو ىضملاب هدعبام فلاخ ملف اوتس>أ نيذلا نع الدب ناك اذإ (ىلوآلا ةلأسملاإ)
 نذلالئاقلا لوةياكوه لوقن ؟ اوبذتجا لقي لو (نربذت نزذلا) لاقو (اونم حأ نيذلا) ىلاعت لاق

 مهتيطعأو قولأس لاؤلاو ددرتلا مهتداع نيذلا ىأ نيائاس ىلإ نوددرتي نرذلا « مهتيطعأ ىف ولأ
 ةرم اونتجا نيذلا ال بانتجالا مهمأدو مهتداع نيذلا ىأ ( نوبنت نرذلا ) لاق انهه كلذكف

 مثإلا رئابك وبنتي نيذلاو ) رئابكسلا ىف لاق عضاوملا نم ريثك ىف لبق ناف ؛ ىرخأ ااع اومدقو

 نأ توغاطلا اوبذتجا نيذلاو ) توغاطلا دابع ىف لاقو ( نورفغي مث اوبضغام اذإو .٠ ش-اوفلاو

 اذإ داقتعالاو داقتعالا ىلإ ةعجار توغاطلا ةدابع لون ؟ قرفلا اف ( هللا ىلإ وبانأو اهودبعي

 0 فاتخي رمأ انزلاو برشلا لثم امأو ٠ رمتسيف اهنالطب دقتعا اهنتجا نف أرهاظ ماد دجو

 لاقف ء لسأ اذإ رئاكلا أب سالو تاتااذإ ىسأفلا انيتنل' لو ةل] يزن واناراط يكونا واللا

 ةغيصي ( اوينتجا ):مانصأللا ةدابغ ىفرورءأدبأ كارلا! لعن ؤرباشبو ديني ؛ذلا) ماثآلا ىف
 عون نع بنتحي نأ ىغذيف عاونأ ددع اهل مثإلا رئابك نآلو؛ لوض#لا لع لدأ نوكتيل ىضانملا

 ةدادعو ٠ لابقتسالا ةغيض هيف لمعتساف ددجتو ررك: هيفف ثلاث نع بنت<و زخآ نع بذتحيو

 بانتجالا عوقو ىلع ةلادلا ىضاملا ةغيصب ىفأو لاهتسالا كلذ هيف كرتف ؛دحتم دحاو رمأ منصلا

 . ةعفد اهل

 هنأك ةلعفلا ةفص ىه لرةن ؟ فوصوملا اف ةفص ىهو ةريبك عمج رئابكعلا ( ةيناثلا ةلأسملا ١

 ولو « لايعتسالا ىف بونذلاب ةريبكلا صاصتخا لاب ا ليق نإف « مثالا نم رئابكلا تالعفلا لوقي

 تخياع كلباوق اذإ انا يكن زكمأل ةيبسلكا لوز ةناك عنام هعنميال ةندلا ةريبكلا ةلعفلا لئاقلاق

 ءابغ تناكلا اهليقيب هللا نأ ال ولو.« نحضلا ةراغ فوق وكف ىلاعت هتيل دن ةلب اهو فا ديعلا ]33517

 لك الاب لاغتشالا ناكل هللا لضف الولو « ةريبك معنلا عا ونأب هيلع هللا معنأىذلا تيعلا خطي ةشللا نكن

 ءاهدعن ”كفذخ و تائيسلا)نضدب نفع هللا كتل ءاةثنع .هتدابع نع ضارع الا و تاقلا

 اههف | ىلإ ةراشإ رئابكلا لون ؟اهدعب ش>اوفلا اف رئايكلا ركذ اذإ 4 ةثلاثلا ةلأسملا ١

 ةحيبق ريداقملا ةميظع لاق هنأك حبقلا فصو نم اهيفام ىلإ ةراشإ] شحاوفلاو « ةئيسلا رادقم نم
 ِبيلاَعَتلاف فورملا بيك رتوءافخلادح نع ه>بق جراخلا حيبقلاب صتخ ةخللا ىف شحافلاو ؛ روصلا

 ةقانلا ت حشف لاقي و ءدلا نع ةجراخلا ةءادرلا ىنعم هيف ناك ف .ش> تاقو اهتيلق اذإ كنإف هيلع لدي

 مثالا نم ش-اوفلا لقي مل اذهلو « حبقلا همزالب شحفلاف لوبلل ةصوصخم ةئءره ىلع تفقو اذإ
 دوصقملا لصح امل مثإلا ىلإ ةفاضإلاب اهزيمب ل نإ رئابكلا نآل ( مثإلا رئابك ) رئابكلا ىف لاقو
 .ش-اوفلا فال

 رانلاب هيلعهتلا دعوأام رئابكسلا ليقف « ش- اولا و رئاركسلا ف ليوافألا ترثك 4 ةعبارلا ةلألاإ)
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 يا
 مس اس هي مدل تينا همس هس سس

 مالا شحاوفلاو مثالا انك نوح نبذل

 ( ضرعأف ) ىلاعت هلوقب قلعتم وه لاقي نأ لمتحيو « ًاضرتعم ًامالك ( ضرألا ىقاامو تاومسلا

 ىناا مادام نال كِلذو ؛ هلال ىفرز هنم هعنمب نمل العف ديرملا لوقي اك ءاز رجلا عقيل م عض رعأىأ

 ىر#بو ) ىلاعت هلوقو لرأفلا كفو لخار ءالاو لني كناذدلا تاكالم قمل ؛ مل ملسو هيلع هللا لص

 |! ذل ةحس هضاوعإ ليغ عئذلا تان علا نأ لعيل اراوك دهان رك دوج ,(د طلاب ا وتطاحأ ندنلا

 اودلظ نيذلاب صتخ ره لب (ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصنال'ةنتف اوةتاو) هيف ىلاعت لاق ىذلا لدم

 ةفيطل هيف ( ىنسحلاب ) نسا قح ىفو ( اولمع اب ) ءىسلا قح ىف لاعت هلوقو ىسحلا م م مهريغو

 لقي لف ىنسالا ىف امأو , بنذ نعالإ بذعيال لاقف لظاا عفدي ام ىلع هبنف باذع .ىسملا 2 نال
 انلق اذإ اذ_ .ه ىنءملاب لذ الف لضفلا ةياغ ىف نوكي ةنس> ىلع ال ناك نإ باو كا نآل اولمع ام

 ' ملامعأ نأ ىهو.. كلذ ريغ ةفيطل هيفف ىنسحلا لامعألا انلق اذإ امأو « ىنسحلاب ةبوثملا ىه ىننملا
 رك ذ ثيح حمفصلاو مركلا ىلإ ةراشإ ( ىنسحلا ) نينسلا لامعأ ىف لاقو ٠ ىواستلا اف ركذي م

 هلوقك ىنسملا لاءعألاب لاق ىلاعت هنأك فوصوملا ماقم تميقأ ةفص ىندلاو. نيمسإلا دعا

 نسحأ مهيزجنلو مهنائيس مهنع نرفكتل ) ىلاعت هلرقك وه ذئنيحو ( ىسحلا ءامسآلا ) ىلاعت

 نسحالا كلذ ءازجل مهنه دجو ام لك باوث لعو مهلامعأ ندد انج ايا ىأ نول تيب !وناك ىذلا

 ممؤازج ىأ ىسحلا ةبقاعلاب وأ ىنسحلا ةبوثملاب او:س>أ نيذلا ىرحيو : لاقهنأك : ةبوثملا ةفص وأ

 فد ةلخ اد يشف لعمل ةسر لضفلا اه يلا ةدايرلا ام و. كنس ةإر اذه و ةقاعلا له

 نوكي نأ لمت< نيذلا © مهللا الإ شحارفلاو مثإلا رئابك نوبنتحي نيذلا + ىلاعت لاق مث

 ءاواجا نذل ىرحو اوءاسأن يذلا ىرجال لاق ىلاعت هنأك و ٠ رهاظلاو هو اونسحأ نرنلا نع الدب

 ىذلا حيبقلا بكس ري الو ءىسب ال ىذلا وهو افق هناك اواذنا عفني سيل نسحلا نأ هب نيبيو

 ءىسملا نيبتي اذهو ٠ ىسحلا مهو اوبنتجا رام هيي ودع اةلاور(ى اكمل له

 هيفف اذه ىلعو ٠ ان نرزكلا 5 < ىذلاو ان نو مثإلا ري ا بذتىجال نم ل مد

 نكون الدكة نيكولاي نااونلاوفاب كقلاف لاقالا بغغ قولو كك يسمع انا نوه ةفيطل

 « فعضلا ءازج مهل نيذلا مهو اهقوف تادايز هل نوكب هقوف ىذلاف ةدايزلاب نسا دعو ىلاعت هللا

 هلوةهيلع لدي ىذلاو مه هللا رفغإ مثإلا ا نزين نذلا هرب مالك ءادتبا نوكي نأ لمت<و

 نسلاو .ىسملا لا ةنيبم اهلبق ام عم ةيآلا هذه نوكت اذه ىلعو (ةرفغملا عساو كر نإ) ىلاعت

 نذل ناربصل اكهو ؛ تانسحلا مهنمردصت منو ةئيمس اريك رب ملنذلا مهو ءىسي لو نس مل نم لاحو

 هدعل ىلاعت هلوقب اذه ربظرو « ىنسحلا - 0 0 مهو فياكتلا اطقاورد مف دجوب مل

 الو اف ناسحإ ال ىلا ةلاملا ملعب ىأ ( ةنجأ م :أ ذإو ضرالا نم م « أمنأ ذإ |, لءاوه)
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 تا 2ئان-5 هه نّيدف لا 6 هوودم 6 ماس ! ماا ني دع -أ لا

 اولمعج انمي اؤسا نيذلا ىزجمل ضرالا ع مو وا ومسسلا “ام هلل

 م هرثودع خا
 «81 ئسملاب اونس>ا نيذلا ىزجو 6:

 رمأو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ساب لا فتح ذك يالا ىف لطاملا"  ك انع
 نع كولضي ضرالا ىف نم رثكأ مطت نإو ) لبق نم ىلاعت لاقف كانه ناو: ”ضاعلا
 . ( هليبس

 ريغ لالضلا ناكف هللا كملعي تالض نإ ىنعم ( لضي نم لعأ وه كبر نإ ) ىلاعت لاق مث

 1 ىداطلا ةمضر ليعتسا ملف هيف لصاح

 لالضلا نآل : هليبس ىلإ ءادتهالا ىف لقي ملو هلبس نع لالضلا ىف لاق ( ةسداسلا هلأسملا ١)
 دعب امأو « ليبسلا ىف الإ نوكي ال لالضلا نآل . لالضلا ف فاك وهو لالضلا وه ليبسلا نع
 كلسي [1]وأ اليبس كلس ءاوس دوصقملا ىلإ لصيال هلبس نع لض نم نآل وأ لالض الف لوصولا
 وهف هليبس ريغ ىف لض نم نأ اذه حمحصيو « هكلسي مل نإ لوصو الف لبس ىلإ ىدتها نم مآل

 نامبإلاب ام. لهجلا رضي ةلأسم لك ىلإ ىدتها اذإ الإ ايدتبم نوكي ال اهبلإ ىدتها نمو .لاض

 . ( نيدتهملاب ) لاقو ( ىدتها نمي ) لاقف قلطملا ءادتهالا وه ىنيقيلا ءادتهالا ناكف
 ىرميو اولمع امب اواسأ نيذلا ىزجيل ضرآألا ىف امو تاودسلا ىفام هللو ل ىلاعت لاق.مث

 ملعأ وه كبر نإ : لوقيو كلذ دعب رك ذيل هتردقو:هانغ لاك ىلإ ةراشإ 4« ىنسحلاب | قع دلا

 (ضرألا ىفامو تاومسلاىفام هتلو) لاقف ءازجلا هنم ققختيال ردقي ملو لع نم نآلرداقلا ىنغلا نم
 : لئاسم ةيآلا ىفو

 ماللاك ( ىرجيل ) هلوق ىف ماللا نأ دقتعي هنأ ىلع لدي ام ىرشخعزلا لاق 4 ىلوآلا ةلأسملا إل

 ىف ام هللو ) لاقف هبهذم ىلع كلذ ىف ىرج وهو ( اهوبكرتل ريخلاو لاغبلاو ليخلاو ) ىلاعت هلوق ىف

 فرع امل هركذ ام ىثاحتبال وهو ءازجلا ضرغل امهفام قلخ هانَعَم (ضرآلا ىف امو تااومسلا

 ىأ ( اودع مهل نوكسيل ) ىلاعت هلوق ىف اك . ةبقاعلل ماللا : ىدحاولا لاقو « لازتعالا بهذم نم

 « ىنعملا ىف نابراقتم ضرغلا مالو ىت- نأوهو هيف قوقحتلاو « اودع مهل نركي هنأت هتافا و رمودخلا

 لاقي « زخآلا ناكم انهدحأ لمعتسيفةيراقمب منيف" ةقلطللا/ةلاعللاجدكتوا ال لابتلا| ةناب لتضزخلا نزلا
 نكميو « ةياغال ىىح عضوم ىف لمعتست ىتلا ىه ةبقاعلا مالف « اهلخدأ ىكلو اهلخدأ ىتح ترس

 ( ىزجيل ( هلوق نإ لاقي نأ وهو أمينم ىخأ كاك نإو نبهجولا نه يد هجو انه لاقي نأ

 لض نك ملعأ وه لاق هنأك هربدقت 2 تاوومسلا ىفام قا الو ملعلاب ال ىدتهاو لض هلو قاعتم

 ىف ام هللو ) هلوق ريصيف 3 هب ملعأ هللأو ءازجلا ىز## ىدنتهاو لض نم نأ ( ئوجلا)) يدتهاو
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 ( هللا الإ هلإال هنأ ) ملعاف ىلاعت هلوق ىف ايكهب ملعلا بوجو ديك أ: امأو رهاظ مولعم وهو ( ءامشي نم

 امأو ( هللا ىزجعم ريغ مكنأ اوملعاو ) ىلاعت هلوق كلذكو , رهاظلا ليبق نم وه لاقي نأ نكميو

 ناك امل ( ىتدأ موقت كننأ ملعي كبر نإ ) ىلاعت لاقو ( هوصحت نا نأ ملع ) ىلاعت لاَقف لدفلا ةوق

 نمطتقللاناكاك( نع لعأ ره. كبر:نإ) كاعتألاقو: فرايف! لق هفالابمقلع لدملا ةفلعا]مقعللملا

 . لوعفملاب هقلعتل هلمع فعض لعف ىلع الاد مسا

 ةروس ىف اهنم عضا وملا نم ريثك ىف ىدتوملاب ملعلا ىلع لض نمي ىلعلا مدق 4 ةعبارلا ةلأسملا 2
 هللا ىلص هين رركذملا الك عضاوملا ىف نآل ٠ ةروسلا ىفاهنمو ( نإ ةروس ىف اهنمو ماعنألا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هين بلقل ةيلستو مهل ًاديدهت الوأ مركذف «نودناءملاو سو هيلع

 ىفو ( هلدس نع لضي نم ملعأ وه ) عضاوملا نم دحاو عضوم ىف لاق «( ةسماخلا ةلأسملا

 (لقعلا امأ) ىلقن رخآ و ىلفد ثحبب كلذ نيبنو « معن تأق ؟ ءىث هيف كدنع لهف (لض نم ) لاق هريغ

 « سمأ راهن ىف سمأ دجو هنأ لع سمأ دجو نإ « هيلع وهام ىلع مولعملاب قاعتب ميدقلا ملعلا نأ وهف

 بزعيال ) لب اذهانمويىف الإ هلعن ال نو « سمأ ءىثلا ققحتي نأ زوج ثيح انءلع لثم سيلو

 ( ىلقنلا امأو ) نيع ةفرط هءلع نع عقاولا رخأتي الو ( ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ةرذ لاقثم هنع
 ل وقت دنا فاننا اذإ هلمع لمعي الو لبةتسملا ىتعع ناك اذإ لعفلا لمع لمعي لعافلا مسا كآو

 ال 1 انين تييرض لوقت نأ تيصنت تك نإ تجاولاو, :. نمأ اديب تراض نأ

 ًاديز براض أدغ انأ لاقي نأ زوو انأ سمأ ديز براض لوقت ةهاضإلا بجاولاف لعافلا مسا

 فعضو مدعو مةلالا ىف هل قةحتالو «لابقتسالا [ريغ] ؤهلدد#الف دجو اذإ لدفلا نأةهيففببسلاو

 ناكل ضلاق ل لوقنف اذه تبث اذإ . هلامعإ نكميف دوجو هلف عقوتي امو لاملا امأو « لمعي نأ نع

 لض نم ملاع لأق 1ك ريصيف ماع ىنعم ملعأ ةلوقوأ ملعف ةهدو+ و تقو هب قلخت هللعو اا صاللا

 نإو عوقولا دنع لالضلا ملعي ناكل ضب لاق الو ٠ ىضاملا ىنعمب لعافلل الامعإ ناكل ءابلا كرت ولف
 لالضلا نوكب هقلعت وهو « دجويس رخآ قلعت كلذ دعب ملعال نكل لضيس هنأ لزآلا ىف لع دق ناك
 امإو «لزاآلا ىف لض انالف نأ مع للاعت هن] لاقبالا هاف "نزال ىف كلذ نك ملو لصحو عقو دق

 عك لعافلا ما نوكمف لضي هنأ لحي ةنأك نّوكيف 2« لضيس هنأف © لرالا ىف ملع لاكي نأ حيحصلا

 لير كارا! كعفارلا ااسزرأث اوردغ ىذا (61ادَس ملعأ ديز لاقي الف ؛ لعفلا لمع لمعي وهو لبقتسملا

 ملعإ ( لضي نم ملعأ وه كبر نإ ) ماعنألا ةروس ىف ةاحنلا تلاق اذهلو ء ورمع نم انتلأشمت لعأ

 . مزال ىلإ دري ًايدعتم ناكنإف ؛ دعتم ريغ مزال لعف نم الإ ىببال ليضفتلل ملعأ اولاقو لضي نم
 . مزال لعف نم هنأك اذكب هدلعأ ام انلق اذإ بجمتلا ىف اذكو مضلاب لع باب نم هنأك مع انلوقو
 نهتني نأ بجي ام انمدق دقو ٠ ماع هاتعم ( لضِي نم ملعأ) هل وق نآبه|ذه:نع تدجنأ نقفاا:أاافأو

 نسحأ وهو هتقيقح ىلع ملعأ نوكيف هلثم ملاعالو ملاع هنأ هانعم نأ مالا رثك أ ىف هللا فاصوأ ىف
 نآل اناق ؟ ( لضب ) كانه لاقو (لض نمي) انبه لاق ملف ليق نإ « ريغال ملاع ىنعمب وه لاقي نأ: قم
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 الف « ىدتهأ نمو هردقت ىف لض نم لودلا ىف ملع ىأ ) ىدتها نم 0( هلوقف اذه ىللعو لاتقلا

 هل وة ىنعم ىلع وه ( امنا ) ةحاصم فرعلا ىف دعإو ضارعإلا ف مان الوب نارمأالا هيلع هيدشإ

 مهنأ هبجوو (اننيب مخي هللا ) ىلاعت هلوقو («٠ نيبم لالض ىف وأ ىده ىلعل مكايإ وأ انإو ) ىلاعت

 ىلاعت لاقف « مهعفني لف مهلع ةجحلا عللط ىنلا ماقأو نولطبم متن رييذفلا حلع نع نور اك

 نارظانالاو » نولاض مهنأ ملعيو 08 نودتبم 0 ملعب هنإف ) هّللأ ىلع مثو كرجأو مع نا

 لاو# كاذف قحلاب مدخلا فرتءا نإف كلا دنع صال ررهظ مهدوصقم رداق كلم دنع ارظانت اذإ

 (امتلاث) لطمملا نم قلاب ملعأ هللأو تاس كلداَع ىلاعت لاذ - كلا دنع رهظي بيصملا ضر#ل

 نأ ءاجر هلدحتب علي ىنلا ناكو ميظع ءاذيإ مهنم ردص دق ناكو ضارعإلاب هيبن رك لأ لاعت |
 ىلاعت هللالاقف ؛ءايه عقو مهئاذيإل لمحو ىعس لاق هنااكف اونمؤب ملاءلف كلذ عرمج خسنف ءاونمؤب

 اولمع اع امك نذلا ىزجيل ضال تاودسلا قام هلل ) نيدتهملاو نياضملا كلا ملعي هللأ نإ

 + لئاسم هيف و:نيدتوملا نط عارتسحأ نذل وح

 دنع نأر يغ ؛ مالكلا متل معأ كبر نإ لاق ولو ؛ الصفو ًادامع ىمسي (وه) ( ىلوألا ةلأسملا 0
 3 (كبر) ريخ ) ملعأ أ ملميل )ع هدعزأم عام ىلع عماسلا فقود انك داعلا اذه نع مالكلا واخ

 نإف « هدعب ىنلا ةلا ديز ربغ نوكي ورمع هنم ىملعأ ًاديز نإ لاق ول هلاثم ؛ ربخ رخآ ءىث عم وه

 . مموتلا كلذ ىتنأ ( ٍلعأ وه ) لاق

 لوقت ؟ نم معأ هاو ورمع نم ملعأ ديز لاقي . هيلع الضفم ىضتقي معأ ( ةيناثاا ةلأسملا إل

 نكي مل نإو هيلع لضفم كلذف ملاع كانه ناك نإ ذئايحو « هلثم لاعال ملاع ىنعمب ًاريثك ءىحي لعفأ

 ربك أهللا لاقي ىنعملا كلذب هللا تافص ىف لمفأ عضاوملا نم ريثك ىفو ؛ ريغال ملاءلا وه ةقيقحلا ىنف

 مرك أ 8 تاوعدلا ٌّق درو هنأ اذه ساس ىذلاو )2 وه الإ 0 الو لكم نينكاتال ة-قيقلا كل

 (ملعأ) لو نوه لوق ىدعم اذهوره الإ عل اال ةقيقملا قو 2 كالثم مركأال لاق ةناك ناقل الا

 . هريغ ملاع ضرفب ملاع لك نم لعأ لاقي نأ نكميو «لاضلاو ىدتهملاب ملاع ىنعم

 لضإ نه ملعأ ره 1 ماعذالا ُْق لاك هللأ لاق 0 لرد هد تدلعو هتءلع 4 ةئلاعأا ةلأسملا 0

 معلا ةوقل ام] ٠ ىوقأ مولعملاب هقلعت ناكاذإ معلا مولعملا نم دارملا نوكي نأ ىغيذي مث ( هليبس نع

 قاكف ملعلا ةوف امأ ع ةوؤ هل لعفلا نوكل امإو 0 هب معلا بوجو ل تل امإو مولعملا رورظلا امإو

 امل ( ىري هللا نأب ملي ملأ ) لاقو ( هفصنو ليلا ىئاث نم ىتدأ موقت كننأ ملعي كبر نإ ) ىلاعت هلوق

 هنم ئأرع نهىذلا ةدبعالااوخأ قم. لاح هبائذلا كارما ةقلع ةلما ا امان" امهرفتا ملع ناك

 ىلاعت هللا تافص نم ةفصوه ىذلا لوءفملاب هقلع ادا اميدض ديعلا مع ناكا 1و ؛ فر> ريغ نم

 لعفلا قلع ًادهامشم هب ًاسوسحم نكي ىل ًايئار هللا نوك ناكاملوأ فرحلاب رشبلا ملع هب طيح ال ىذلا

 قزرلا طسبب هللا نأ اودلعي ل وأ ) ىلاعت لاق يكف مولعملا روهظ امأو : فرحلاب رخآلابو هسفنب هب
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 ىءد ىدتها نمي

 00 ىلإ دئاع هنأ اهرهظأ ( لوألا ) هوجو هيف كلذ 6 ملعلا نم مهغلبم كلذ ب ىلاعت لاق مث

 كلذ ىأ « ملعلا نم مهخلبم ايندلا ةايحلا راثيإ ( اهيناثو 6 نوذخأي مهنأ هب نوغلبي أم ةياغ ىأ
 نم هوغلبام ةياغ ضارعإلا كلذو ( ىلوت نمع ضرعأف) ( اهثلاثا) ملعلا نم هوغلب ام ةياغ راثيإلا

 ملعلاو . فيرعتال ماللاو فلآلا نوكتو ٠ مولعملاب لعلا هنم دارملا نوكي اذه ىلع ملعلاو , ملعلا

 هردص حرشناو لوبقلاب هاقلت ممضعب درو امل نآرقلا نأ اذه ريرقتو « نآرقلا ىفام وه مولعملاب

 «ىطسولا ةجردلا غلبف لوسرلا عبتاو ٠ ةزجعم هنإ ثيح نم هلبق مهضعبو ؛ ىوصقلا ةياغلا غلبف

 زحب م نولوآلاف « هباعو هدر مهضءبو « بتارملا فدأ كلذو ؛ بلاط ىناكه يف فقوت مهضعبو

 عطق هنأ معلا نم هغولب عضوم ناكو ؛ منع ضان ءالا بجو تيورخآلاو ' مهنع ىكااد ءالا

 هللا فاك الو) كلذ مهتياغ نأ نيب ىلاعت هللا نأ : : وهو لاؤس هيلعو ؛ هنع ضا رعالا هدم مالك ||

 ؟ هللا مهيقاعب 00 هلامتحا قوف امب سوي ال ىصلاو ؛ هل لع ال ىذلا نونلاو ( اهعسو الإ ًاسفن

 ردق امنإو « ملعلا مهوبق مدعل مهماع مدع نأكف « هللا ركذ نع اولوت مهنأ كلذ لبق ركذ لوقت

 مالك ملعلا نم مهغلبم كلذ : ىرشخعزلا لاق ٠ باقعلا تقحيف كلذ ىلإ لوهجلا فاضيل مهياوت هللا

 ايزدلا ةايحلا الإ دري ملو انركذ نع ىلوت نمع ضرعأف ) ىلاءت هلوق لصتملاو « نيمالك نيب ضرتعم

 لا نو ا نك الإ متيال دوصقملا ان رك اناع و (ةييس نعرلض نع ملعأ رد كبر نإ

 (ىلوتنمع) وق ذأكو د م ,مظام ءارو دجوب الو منيا كلذ نإف منع ص لاق

 . لجاعلا راثيإو ىلوتلاب ناك لهجلا نإذ ؛« لها ببسب مثرذع عطق ىلإ ةراشإ

 كالو ( ىدتهأ نم ملعأ وهو ةلدس نع لع نع لعأ وه كبر نإ 0 0 أدتبا مث

 ان الكم ىنلا ناكو ضرعأ ؛ ؛ مل قؤبهيلع هللا ىلص ىنلل لاق امل ىلاعت هن أ ( لوآلا) هوجو

 نيرفاكلا نم نم ؤب ارو . ةعفتنم دعب ىدكذلا 3 نأ ( فدا” ست أمير ناكو هموق نا ىلإ

 ءاعدلا د رجم نماوي هنأ ملع (هليس نع لض نم لعأ وه كبر نإ) هل لاف لاتق ريغ نم نورخآ موق

 ىلع لبقأو لادجلا نع ضرعأف لاتقااو فيسلا عقي نأ مهيف عفني ام]و ٠ نيفلكملا نم دحأ



 ني الا
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